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indubtablement el cos de 
Bombers de la Generalitat, 
amb poc més de 50 funcio-
nàries, un 2% de la plantilla.
Montse Mas, bombera del 
Parc de Rubí, és una de les 
poques dones que exer-
ceixen aquesta professió, 
i explica que, tot i la falta 
de referents femenins, “te-
nia molt clar que volia ser 
bombera. Jo feia atletisme 
amb dos companys més que 
s’estaven preparant per a 
les oposicions. Ells em van 
obrir el camí i van ser els 
meus referents”.

La Montse no s’ha sentit 
mai fora de lloc pel fet de 
ser bombera en un món 
masculí i assenyala que, 
excepte alguna excepció, els 
companys són “una pinya” 
i no hi ha desigualtat dins 
del cos. 

A poc a poc cada vegada 
hi ha més bomberes al cos. 
La Generalitat ha anunciat 
que, a partir d’ara, el 40% 
de les places noves es re-
servaran per a dones per 
fomentar la paritat. Una 
mesura que la Montse veu 
amb bons ulls: “Crec que 
la reserva de places és un 
reclam boníssim i que mol-
tes dones que s’ho estaven 
plantejant, que pensaven 
que no podien, que no eren 
capaces o que no ho acon-
seguirien, ara han fet un pas 
endavant”.

Això sí, la reserva de 
places és només un primer 
pas perquè encara hi ha 
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La plaça Pere Aguilera ha estat l’es-
pai on un any més l’Ajuntament ha 
organitzat l’acte institucional del Dia 
de la Dona. Ha estat aquest dimarts, 
un dia abans del 8M, com ja es va fer 
l’any passat per deixar lliure l’agenda 
per dimecres. La lectura del manifest 
ha anat a càrrec d’Esperanza Huer-
tas d’Oncolliga, Elvira Altisent del 
Consell Consultiu de la Gent Gran, 
Susana Cintas del GAER, l’empresà-
ria M. Teresa Álvarez, la terapeuta 
Sílvia Mota i les emprenedores Mar 
Zaragoza, Rebeca Mudarra i Maria 
Vancells.

El text reivindica la lluita feminista 
i reclama que s’assoleixi la plena 
igualtat entre homes i dones: “Les 
reivindicacions d’aquest dia són 
les de cada dia. La nostra lluita és 
contant. Lluitem per eliminar es-
tereotips, la discriminació laboral i 
salarial, contra la violència masclista, 
però sobretot per construir un canvi 
de paradigma amb la mirada posada 
en la plena igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones”. A l’acte, hi ha 
assistit l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, i altres regidors del govern 
i l’oposició.

Manifestacions
El 7 de març un centenar de perso-
nes es van manifestar en la mobi-
lització feminista organitzada per 
Vallès Feminista sota el lema ‘Un dia 
no podrem més i juntes ho podrem 
tot’. I dimecres unes 200 persones 
van assistir a la concentració que el 
Comitè de Vaga del 8M va convocar 
a la plaça del Doctor Guardiet. Es va 
llegir un manifest per una vaga “in-
ternacional i transfeminista” i es va 
fer una performance per denunciar 
la discriminació que pateixen les 
dones. / DdR

El manifest del Dia de la Dona reclama la “plena igualtat”

cas, a fer la cervesa, però 
sí que venen la cervesa, la 
promocionen a les fires, 
elles també són cerveseres”.

Tot i que és un sector 
amb una certa precarietat, 
no és una professió amb 
bretxa salarial, però sí que 
tenen altres problemes pel 
fet de ser dones, com ara 
el menyspreu constant per 
part dels homes. “Tenim 
un xat de dones per lluitar 
contra l’assetjament i les 
desigualtats. En el nostre 
dia a dia és molt sovint 
trobar-nos comentaris com 
si nosaltres no hi entengu-
éssim de cervesa. Sobretot 
passa a les fires, homes que 
es pensen que en saben 
més que tu o que ets només 

Dones trencant estigmes
C.CARRASCO    
M.CABRERA

L’àmbit laboral és un dels 
espais on encara existeix 
més desigualtat entre els 
homes i les dones. Les do-
nes tenen menys oportuni-
tats laborals, cobren menys 
i moltes han de sacrificar 
la carrera professional per 
tenir cura dels fills o de la 
gent gran. Per molt que la 
societat hagi pogut evolu-
cionar durant els darrers 
anys, la realitat és tossuda 
i les dades ho corroboren. 
A Catalunya, un 35% de les 
dones fan activitat de cura 
de persones, per un 22,5% 
dels homes; i el 80% de les 
dones fa activitats domès-
tiques davant el 49% dels 
homes.

Aquesta desigualtat 
bàsica passa factura a les 
dones a la feina i encara 
posa més difícils les coses 
per aquelles que es volen 
dedicar a àmbits que tradi-
cionalment han estat ocu-
pats per homes. Estem molt 
lluny encara de normalitzar 
les dones en algunes pro-
fessions ocupades històri-
cament per homes i encara 
hi ha qui mira amb recel 
aquelles que s’atreveixen 
a desafiar les convencions.

De professió, bombera
Si hi ha una feina del sec-
tor públic que encara ara 
presenta un índex de de-
sigualtat extrem aquest és 

molta feina a fer per ga-
rantir la igualtat d’accés. 
“Han introduït unes proves 
d’oficis a l’oposició que 
són típicament masculines 
i que fan que les dones 
parteixin amb desavantatge 
perquè no tenen possibilitat 
d’exercir-les. Quantes noies 
fusteres, electricistes o me-
càniques coneixeu?”.

A més, l’administració 
encara té feina, ja que hi ha 
molts parcs on encara no 
treballen bomberes que no 
tenen els vestidors adap-
tats. També hi ha proble-
mes amb la indumentària, 
perquè la darrera comanda 
de samarretes, de fa quatre 
mesos, va ser únicament 
de tallatge masculí. “El cos 

s’està adaptant i s’estan fent 
millores, però encara falta 
molt”. De fet, queda un món 
per millorar, perquè de to-
tes les dones bomberes que 
hi ha al cos, només dues són 
caporals i la Montse espera 
ser la tercera si tot va bé 
d’aquí a un mes: “La majoria 
de dones que hi ha al cos 
són de nova incorporació, 
ens calen anys per arribar 
als llocs de comandament”.

Mestra cervesera
La Judit Cartex fa més de 
10 anys que es dedica a la 
indústria de la cervesa arte-
sanal: és mestra cervesera, 
organitzadora de l’InnBrew 
i jutge internacional de 
cervesa artesana. Tota una 

experta en aquest món de 
recent creació, també do-
minat majoritàriament per 
homes, no només pel com-
ponent de la cervesa, sinó 
perquè és un nou mercat 
emergent. “Té molt a veure 
amb l’emprenedoria i en 
aquesta societat és a l’home 
a qui se li permet fer el bur-
ro amb l’economia familiar i 
la dona és el pal de paller”, 
explica la Judit, que defensa 
que a la indústria de la cer-
vesa artesanal hi ha moltes 
dones, però que tenen poca 
visibilització perquè no es 
dediquen a l’elaboració de 
la cervesa. “Les dones estan 
invisibilitzades, potser no 
n’hi ha moltes que es posin 
a la màquina, com és el meu 

MONTSE MAS. BOMBERA

“Moltes dones que pensaven que no 
podien, ara han fet un pas endavant”

JUDIT CARTEX. CERVESERA

“Ens fan molts comentaris com si 
nosaltres no hi entenguéssim de cervesa”

Encara hi ha professions masculinitzades, on les dones topen amb més dificultats

Les dones encarregades de llegir el manifest. AJUNTAMENT-LOCALPRES
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MARTA VIDAL. CONDUCTORA DE BUS

“Companys i passatgers m’ho han posat 
molt fàcil, més del que esperava”

EVA SÁNCHEZ. SECTOR HIPOTECARI

“He hagut de treballar de valent, però no he 
� ngut problemes a la professió per ser dona”

la cambrera i que et facin 
comentaris sobre el teu 
aspecte � sic”.

La Judit creu que en-
cara falta molta educació 
i cultura entre els homes 
per entendre que poden 
fer qualsevol feina: “No 

entenen que hi hagi una 
dona que hagi fet la cervesa 
o que la sàpiga explicar. Jo 
potser no he fet la cervesa, 
però hi entenc molt, m’he 
format moltíssim i altres 
dones també”. 

A banda del constant 
mansplaining –el mot en 
anglès que significa que 
sempre hi ha un home que 
t’explica com s’ha de fer una 
cosa perquè creu que per 
ser dona no la saps fer–, en 
moltes ocasions hi ha una 
falsa generositat que també 
té un biaix molt masclista. 
“Són tics de la societat, 
sempre ve un home a dir 
que t’ajuda a moure un 
barril, però sí en moc 100 al 
dia! Per què mai em venen a 
ajudar a passar el motxo?”.

d’un autobús a RubiBus. 
Aquesta egarenca treba-
llava en el món sanitari i 
va necessitar fer un canvi 
radical. “Em relaxa molt 
conduir i m’agrada molt” 
explica, així que va apostar 
per la que ara és la seva 
nova professió.

A RubíBus actualment 
hi ha 49 conductors, dels 
quals 15 són dones. Encara 
queda camí per recórrer per 
assolir la igualtat, però s’ha 
anat avançant en els darrers 
anys. “Haig de dir que no he 
trobat cap difi cultat pel fet 
de ser dona, els companys i 
els passatgers m’ho han po-
sat molt fàcil, més del que 
realment esperava” apunta.

Tot i això, reconeix que 
“conduir a Rubí és més di-

només un parell de set-
manes un passatger d’edat 
avançada li va dir que esta-
va molt content que hi hagi 
cada cop més conductores, 
perquè les dones tenien 
una conducció una mica 
més fi na o delicada que els 
homes a l’hora de frenar 
o arrencar. “Segur que els 
meus companys ho fan molt 
bé, però em va fer gràcia 
el comentari”, assenyala. 
Nombrosos estudis han 
corroborat que existeixen 
diferències significatives 
en la conducció segons el 
gènere. 

Els transports públics 
són també, de vegades, 
espais on les dones es po-
den sentir insegures per 
diversos mo� us. En aquest 

tora perquè s’havia sen� t 
més segura i tranquil·la a 
l’hora de fer el viatge.

Dona al volant
“Uns amics se’n fo� en i em 
deien que era impossible. 
M’ho vaig prendre com un 
repte personal i els vaig 
dir, em veureu conduint un 
autobús. I aquí estic”. La 
Marta Vidal és conductora 

� cil perquè els carrers són 
molt estrets i cada volta és 
una sorpresa, cotxes mal 
aparcats o en doble fila, 
obres...”, assenyala entre 
riures.

Aquesta professional 
del volant explica que fa 

sen� t, la Marta ens explica 
que un dia una passatgera 
molt jove que viatjava al 
vespre en el seu bus, quan 
aquest feia l’última volta 
abans de tornar a cotxeres, 
se li va acostar i li va dir que 
agraïa que fos una conduc-

Sector credi� ci
El sector bancari i fi nancer 
està encara lluny d’assolir la 
igualtat de gènere i pateix 
una diferència important 
pel que fa a salaris. Tot i 
això, en la darrera dècada 
s’ha començat a detectar 
un pe� t canvi de tendència.

L’Eva Sánchez és una 
rubinenca que treballa al 
sector fi nancer. És directora 
d’online del grup AFinan-
ce, un broker hipotecari 
de referència a tot l’estat 
especialitzat en la gestió 
i negociació de préstecs 
hipotecaris.

“Quan va haver-hi la 
crisi del 2007 treballava en 
una autoescola a Rubí que 
va tancar. Una amiga treba-
llava en un comparador fi -
nancer i em va oferir formar 
part de l’equip”, recorda. A 
par� r d’aquí, explica que va 
començar a formar-se en el 
sector fi nancer.

Fa un any i mig va fer 
el salt al grup AFinance. “A 
poc a poc vaig anar asso-
lint els objectius que em 
marcaven”, assenyala l’Eva, 
qui afegeix que “un dia la 
direcció va veure en mi 

cert lideratge i actualment 
gestiono un equip de 16 
persones, de les quals 14 
són dones i 2 són homes”.

Assegura que ha hagut 
de treballar de valent, però 
que mai ha � ngut cap pro-
blema a la seva professió 
per ser dona i que en l’em-
presa on treballa la igualtat 
de gènere està prou assoli-
da. “De fet, com a directores 
d’equip o mànagers som 
més dones que homes”, 
apunta.
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“Animaria les joves a estudiar tecnologia o informàtica, 
perquè són professions amb molt de futur”

-Per què et vas decidir per 
estudiar un grau de tecno-
logia? 
-Primer de tot, em cridava 
l’atenció el món de la tecno-
logia i la informàtica i vaig 
pensar que era un sector 
amb moltes oportunitats 
laborals de cara al futur. 

-Com van reaccionar les 
persones del teu entorn 
quan vas explicar la teva 
decisió?
-Van reaccionar amb curio-
sitat, ja que era la primera 

promoció d’aquest grau i 
no entenien bé per a què 
servia, si tenia sortida... 
Els vaig explicar que és una 
nova posició que busquen 
les empreses avui en dia, 
per digitalitzar les empreses 
i alhora fer créixer el negoci.

-Al grau i al màster t’has 
trobat més companys que 
companyes? 
-Al grau hi havia més equi-
libri de gènere, al màster 
sí que hi havia una majoria 
d’homes. En general, a les 

facultats d’Informàtica veus 
molt poques dones. 

-Com va influir cursar uns 
estudis tan masculinitzats?
-Crec que va influir positiva-
ment, ja que jo puc aportar 
uns altres punts de vista, 
analitzar més en detall, i 
ells a vegades aporten unes 
idees estructurades de for-
ma diferent i entre tots ens 
enriquim. A les universitats 
interessa que hi hagi més 
dones en estudis d’Infor-
màtica, ja que cada gènere 

pot aportar coses diferents.

 -Què creus que pot aportar 
una dona a l’àmbit tecno-
lògic en comparació amb 
un home?
-Les dones tenim tendència 
a posar més detalls, ens 
fixem més a l’hora de fer un 
disseny i alhora donem més 
voltes a les coses i les fem 
més complexes. Per l’altra 
banda, els homes acostu-
men a proposar estructures 
més simplificades. Tot i així, 
la forma de treballar depèn 

molt de la persona i el seu 
caràcter. 

-Has viscut dificultats d’ac-
cés al món laboral o t’han 
tractat diferent pel fet de 
ser dona?
-No, al contrari, ja que és 
un sector on hi ha molt 
poques dones i les empre-
ses avui en dia busquen 
equitat als seus equips, per 
la qual cosa és més fàcil 
trobar feina en el sector 
tecnològic-informàtic sent 
una dona. Mai m’he sentit 
discriminada pel fet de ser 
una dona, tot i haver estat 
sempre envoltada de molts 
homes.

-Consideres que una dona 
enginyera té les mateixes 

oportunitats d’ascendir 
que un home?
-Sí, principalment les mul-
tinacionals i grans empre-
ses opten per estructures 
menys clàssiques i amb més 
càrrecs ocupats per dones. 
Potser a les petites empre-
ses hi ha més dificultats, 
però cada vegada hi ha més 
igualtat en aquest sentit.

-Segons la teva experiència 
professional, els homes en-
ginyers tenen els mateixos 
sous que les dones?
-En el meu cas he tingut el 
mateix sou que els meus 
companys a la mateixa ca-
tegoria, ja que les grans 
empreses normalment no 
fan distincions, però no sé 
si hi ha diferències en altres 
empreses més petites.

-Quines accions creus que 
es poden dur a terme per 
avançar cap a la igualtat de 
dones i homes en l’àmbit 
tecnològic?
-Cal donar més veu al sector 
tecnològic i animar les do-
nes a fer aquest tipus d’es-
tudis, ja que és un sector 
on hi ha molta feina i bons 
sous en comparació amb al-
tres activitats empresarials 
d’Espanya, i cada vegada hi 
haurà més demanda. Ani-
maria les noies joves que 
no tinguin por d’estudiar 
tecnologia, informàtica o 
telecomunicacions, ja que 
tenen molt de futur i no han 
de pensar que són professi-
ons només de nois.

LARA LÓPEZ

Aquesta rubinenca, de 31 anys, és graduada en Empresa 
i Tecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona 
i amb un màster en Enginyeria Informàtica. Treballa en 
la digitalització de la producció de fàbriques a una co-
neguda empresa multinacional del sector alimentació. 

NÚRIA PIÑOL
Graduada en Empresa i Tecnologia per la UAB
i màster en Enginyeria informàtia

Núria Piñol és enginyera informàtica. CEDIDA

“Les multinacionals i grans 
empreses opten per estructures 

menys clàssiques i amb més 
càrrecs ocupats per dones”



Divendres, 10 de març de 2023 5

RUBÍ SENSECOMPLEXOS
PARTICIPA EN L'ELABORACIÓ DEL MODEL DE CIUTAT A:

www.encomupodemrubi.cat/programa

Ànnia García Moreno
Regidora d'Habitatge
i Serveis Audiovisuals

Andrés Medrano Muñoz
Regidor Medi Ambient i
Benestar Animal

Tenim
un projecte
per Rubí,
una ciutat:

SEGUEIX-NOS
@ecp_rubi
@ecp_rubi
@ecprubi

Som En Comú Podem Rubí i et
convidem a formar part d’un viatge.
A ser protagonista de la
transformació de la nostra ciutat i
sumar per avançar en un camí que
hem començat ja a construir.

L’any 2018, molts homes i dones de la
nostra ciutat ens vam posar d’acord
per unir forces i transformar la ciutat.
Un objectiu complex i apassionant,
que ens va portar a ser un dels
municipis més importants de
Catalunya en anar a les eleccions
municipals del 2019 amb la coalició
d’En Comú Podem. Un espai
d’esquerres, del canvi, amb una
sòlida tradició política a tot el país i
amb l’empenta de noves propostes
polítiques.

La feina d’aquestes persones, i el
suport de moltíssimes més, ens van
fer aconseguir tres regidors a
l’Ajuntament. Un resultat que
millorava la representació del nostres
espai però que, a més, en el conjunt
dels resultats electorals, ens obria la
porta a formar part del govern
municipal.

Una decisió que no va ser fàcil de
prendre, però a la que van guanyar
el projecte, les ganes i el
recolzament de la nostra gent -
potser tu, també- per seguir
treballant. Ara amb responsabilitat i
recursos, per una ciutat que havia de
continuar fent passes en una direcció
molt concreta.

D’aquest mandat en podem dir
excepcional. Una pandèmia, una
guerra, i les conseqüències
econòmiques i socials que se’n
deriven han estat els nostres
companys de viatge. També ho han
estat, però, les idees innovadores, la
il·lusió i el suport de ciutadans i
ciutadanes que ens heu ajudat
proposant idees, vetllant pel
compliment dels nostres objectius i
marcant-nos el pas.

Ara, a menys de 100 dies d’unes
altres eleccions municipals, En Comú
Podem es prepara per a una nova
etapa del viatge. Més fortes i
ambicioses, amb l’emoció d’haver
aconseguit per a la ciutat més
habitatge social, més consciència
ecològica i més memòria
democràtica. Amb la maleta plena
de projectes, per a la ciutat i per a
cadascuna de les persones que hi
viuen. Una ciutat sense complexos.

Volem que ens acompanyis en
aquest viatge. Vens?
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Els Mossos d’Esquadra han 
detingut cinc menors d’edat 
que estudien 3r d’ESO en un 
institut de Rubí i que pre-
sumptament haurien agre-
dit sexualment una compa-
nya del mateix curs. Els fets 
van tenir lloc el 2 de febrer 
dins del centre educatiu i les 
detencions es van practicar 
el 7 de febrer en una aula del 
mateix centre de forma molt 
pedagògica amb un policia 
de paisà, segons han explicat 
els Mossos d’Esquadra. Un 
dels presumptes agressors 
té 17 anys, ja que ha repetit 
diversos cursos. La resta 
són de la mateixa edat que 
la víctima. 

Els detinguts van passar 
a disposició del Ministeri Fis-
cal, que és qui es fa càrrec de 
la custòdia dels menors de-
tinguts, i aquest va decretar 
llibertat amb unes mesures 
que ja s’estan aplicant. La 
víctima, per la seva banda, 

Cinc menors detinguts per una 
agressió sexual en un institut 

està rebent un seguiment 
proper per part del Grup 
d’Atenció a la Víctima dels 
Mossos d’Esquadra. 

L’Ajuntament de Rubí, 
per la seva banda, ha la-
mentat i rebutjat els fets i 
ha expressat el seu suport 
a la víctima i a la comunitat 
educativa.

Segons han apuntat al-
guns mitjans de comunica-
ció, l’agressió va tenir lloc 
durant un canvi d’aula i amb 

un docent present que no 
s’hauria adonat dels fets. 
Els joves haurien tirat a terra 
la víctima i haurien apropat 
els genitals a la seva cara i 
posteriorment l’haurien col-
pejat per evitar que escapés. 
Segons ha pogut saber Diari 
de Rubí, els joves han estat 
expulsats del centre edu-
catiu i se’ls ha reubicat en 
altres instituts. També tenen 
una ordre d’allunyament de 
la víctima.

Tres ferits lleus en un accident 
a la carretera d’Ullastrell

Tres persones van quedar 
ferides lleus després de patir 
un accident a la carretera 
d’Ullastrell, a Rubí, el diu-
menge a la tarda. Tres vehi-
cles es van veure implicats 
en el xoc i dues persones 
van quedar atrapades en un 
dels cotxes, que va quedar 
cap per avall. Els Bombers 

van desplaçar fins al lloc 
dels fets cinc dotacions i van 
haver de fer una extracció 
reglada per treure les dues 
persones atrapades de l’in-
terior del vehicle.  Els tres 
ferits van ser traslladats A 
l’hospital Mútua de Terrassa 
pel Servei d’Emergències 
Mèdiques. / M.C.

Els Bombers, durant l’actuació. / Bombers

Troben el cos 
d’Ivan Montiel, 
el rubinenc 
desaparegut a 
Granada

Un empresari denuncia que 
li han ocupat un magatzem

La Guàrdia Civil va localitzar 
diumenge el cos d’Ivan Mon-
tiel, el professor universitari 
d’origen rubinenc que havia 
desaparegut el 20 de febrer, 
a Nigüelas, Granada. Així ho 
va confirmar el cos policial 
dilluns, després de fer les 
corresponents proves per 
identificar el cadàver. Des del 
dia de la seva desaparició, les 
tasques de recerca de Mon-
tiel han implicat centenars 
de persones a Nigüelas i la 
província de Granada, on 
residia la seva família i on 
es trobava passant uns dies. 
També s’havien fet crides per 
alertar de la seva desaparició 
a Catalunya, on es pensava 
que podia haver vingut. Des 
dels EUA, on vivia l’Ivan, 
es van sumar a la crida per 
trobar-lo. Els missatges de 
suport i condol a la família i 
amics van inundar les xarxes 
socials en conèixer la seva 
mort. / DdREls Mossos van detenir els menors. ARXIU

Un empresari rubinenc ha 
denunciat l’ocupació d’una 
nau situada al polígon Rubí 
Sud que fa servir habitual-
ment com a magatzem de 
la seva fàbrica. Dimarts, un 
grup de persones va forçar 
el pany de la nau i va ocupar 
l’immoble, que en aquell 
moment estava sense mer-
caderia a l’interior.

L’empresari afectat, Cle-
mente Sirvente, ha explicat 
que té una fàbrica a Cova 
Solera d’envasos metàl·lics 

de bidons i quan té moltes 
comandes fa servir aques-
ta ubicació per deixar els 
productes abans de distri-
buir-los. 

Ara, sense aquest espai, 
potser no podrà fer front a 
tantes comandes i el seu 
negoci es veurà afectat: 
“Potser he d’agafar menys 
comandes perquè no tindré 
capacitat d’emmagatzemat-
ge i això vol dir que hauré 
de contractar menys treba-
lladors”. / M.C. La nau està situada a Rubí Sud. CEDIDA

S’imposen noves restriccions 
d’aigua a Rubí per la situació 
excepcional de sequera
La Generalitat ha informat 
que, des de dijous 2 de 
març, 224 municipis ca-
talans, entre els quals hi 
ha Rubí, passen a la fase 
d’excepcionalitat de l’aler-
ta per sequera, la darrera 
abans d’arribar a la situació 
d’emergència. Per fer front a 
la situació, el govern aprova-
rà un decret llei que té com 
a finalitat protegir l’abasta-
ment d’aigua. Les mesures 
afecten principalment la 
conca del Ter-Llobregat i la 
zona de l’aqüífer del Fluvià 
Muga, el que suposa una 
població de gairebé 6 mili-
ons de persones. 

En aquests municipis, 
caldrà reduir el 40% del reg 
agrícola i substituir part dels 

cabdals de reg per aigües 
regenerades. Es prohibeix 
l’ús d’aigua per al reg de 
jardins i zones verdes de 
caràcter públic o privat, a 
excepció del reg de super-
vivència d’arbres o plantes, 
que s’haurà de fer gota a 
gota o en regadora. 

Igualment queda prohi-
bit el reg de gespa en tots els 
casos, a excepció de superfí-
cies destinades a la pràctica 
federada d’esport o el que 
es faci d’aigua regenerada o 
de pluja. També es prohibeix 
la neteja de carrers i altres 
elements del carrer amb 
aigua potable. 

Pel que fa als usos in-
dustrials i lúdics, la reducció 
serà del 15%. / DdR
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ACTUALITAT

M. CABRERA

Les treballadores de les 
escoles bressol Sol, solet i 
La Lluna han arribat a un 
preacord amb Cavall de 
Cartró i l’Ajuntament per 
desconvocar la vaga indefi-
nida que van iniciar fa dues 
setmanes per reivindicar 
millors condicions laborals. 
Les parts han acordat que 
s’incrementarà el salari un 
6% durant el 2023 i un 2% 
el 2024 a conte de conveni. 
Això significa que quan el 
conveni col·lectiu del sector 
augmenti el salari, aquests 
augments quedaran ab-
sorbits. 

Tot i que les treballa-
dores apunten que no han 
aconseguit les demandes 
que es proposaven amb 
la vaga indefinida, de mo-
ment donen per bo l’acord 
i desconvoquen la vaga in-
definida, que estava tenint 
molta afectació per a les 
treballadores i també per 

Acord per desconvocar la vaga de les 
treballadores de les escoles bressol

les famílies. El col·lectiu as-
segura que seguirà lluitant 
per unes millors condicions 
laborals i de servei. 

Les treballadores de les 
dues escoles bressol dema-
naven un increment superi-
or al voltant del 30% després 
de 17 anys amb el salari 
congelat i també la parella 

educativa igualitària.  Els 
salaris de les professionals 
oscil·len entre els 14.000 
i els 19.000 euros, segons 
van explicar durant les mo-
bilitzacions.

Les dues escoles bressol 
són municipals, però les 
gestiona una empresa pri-
vada i les condicions de les 

treballadores i del servei són 
molt precàries si es compa-
ren amb la llar d’infants La 
Bruna, l’única de titularitat 
municipal que no està ex-
ternalitzada.

Durant els dies de vaga 
indefinida van fer diverses 
manifestacions i van rebre el 
suport de les famílies.

Treballdores de les escoles bressol, durant una manifestació davant de l’Ajuntament. M.C.

Continuen les mobilitzacions dels 
treballadors de Serveis Socials

La plantilla de Serveis So-
cials Bàsics (SSB) de l’Ajun-
tament continua amb les 
aturades per reclamar que 
es cobreixin les baixes de 
forma immediata i millores 
laborals com que s’acom-
pleixin les ràtios de personal 
establertes. La vaga ha estat 
convocada pels sindicats 
CCOO, CGT i UGT. Els treba-
lladors i treballadores fan 
l’aturada els dilluns al matí 

davant de l’Ajuntament. La 
plantilla ha aconseguit obrir 
una mesa de negociació 
entre les parts. Segons els 
representants sindicals, el 
consistori ha reconegut que 
estan per sota de la ràtio de 
mínims de treballadors i que 
porten temps sense cobrir, 
no només les baixes, sinó 
també places estructurals. 
Avui està prevista una as-
semblea. / DdR

La plantilla de Serveis Socials fa aturades tots els dilluns. / M.C.
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Comencen les obres per ampliar 
l’aparcament de Can Fatjó

Visites guiades a l’interior 
del Casino els pròxims dos 
caps de setmana 

S’instal·laran 
plaques solars 
a una vintena 
d’equipaments 
municipals

El consistori ha iniciat 
les obres d’ampliació de 
l’aparcament de Can Fatjó, 
que disposarà de 36 pla-
ces noves per a vehicles, 
una d’elles reservada per 
a persones amb mobilitat 
reduïda, i 9 places noves 
per a motocicletes. Després 
de l’ampliació, quedaran 

145 places disponibles per 
a vehicles.

Amb les obres d’amplia-
ció es mantindrà l’accés per 
l’avinguda de Castellbisbal, 
però es modificarà la sorti-
da. Així, un cop finalitzin les 
obres, els vehicles hauran 
de sortir pel passatge del 
Topazi. 

També s’ha previst la 
instal·lació d’un punt de 
recàrrega per a vehicles 
elèctrics. 

La idea inicial de l’Ajun-
tament en aquesta zona 
era reduir l’aparcament 
per construir els pisos do-
tacionals que està previst 
ubicar al solar del costat, 

però quan el projecte es va 
fer públic els veïns es van 
mobilitzar per impedir-ho. 
Després de diverses tro-
bades entre els veïns de 
Can Fatjó i Sant Jordi Parc 
amb el consistori, el govern 
local va anunciar aleshores 
que en comptes d’eliminar 
places d’aparcament, les 
ampliaria.

Les obres les executarà 
l’empresa CIC3 OBRES I 
SERVEIS SL per un import 
de 152.834,58 euros.  / DdR L’aparcament de Can Fatjó comptarà amb noves places. / M.C.

L’Ajuntament ha ofert visites 
guiades a l’interior del Casi-
no per la ciutadania els dies 
11, 12, 18 i 19 de març. L’ob-
jectiu és que els rubinencs 
puguin veure el resultat de 
la primera fase de rehabili-
tació de l’emblemàtic edifici 
i explicar-los la següent fase, 

que consistirà en la reforma 
de l’interior. Les visites es 
faran de 9 h a 14 h i les per-
sones interessades hauran 
de recollir una invitació a La 
Sala els dimecres, dijous o 
divendres de 17 h a 20 h o el 
dissabte de 10 h a 13 h fins 
a exhaurir existències. / DdR

Correus comença a repartir 
a domicili a Sant Muç
Correus ha iniciat el re-
partiment a domicili a la 
urbanització de Sant Muç. 
A finals de febrer l’empresa 
va comunicar a l’alcaldessa 
i al president de l’Associació 
de Veïns de Sant Muç que 
des de l’1 de març es faria 
el repartiment de cartes a 
domicili en aquesta zona 
de Rubí.  

Es tracta d’una reivin-
dicació històrica dels veïns 

de la zona, que fins ara fan 
servir apartats de correus 
en caselles als accessos de 
la urbanització o que bai-
xen a l’oficina a recollir el 
correu. “Fa 30 anys que ho 
reivindicàvem, primer deien 
que no es podia perquè no 
estava urbanitzat, després 
que no tenien personal”, ha 
explicat Joaquim Gracia, de 
l’Associació de Veïns de Sant 
Muç. / M.C.

L’Ajuntament implemen-
tarà 22 instal·lacions foto-
voltaiques a les cobertes 
d’equipaments municipals 
amb l’objectiu d’estalviar 
diners i emissions. Les pla-
ques solars s’instal·laran 
en edificis com els equi-
paments esportius, les 
escoles, la Biblioteca, el 
Mercat, etc. L’acció reque-
reix d’una inversió de 2,2 
milions d’euros i permetrà 
produir anualment prop de 
2 GWh, estalviar 892 tones 
de CO2 a l’any i prop de 
500.000 euros.  / DdR

Rubí dona 6.000 
euros per ajudar 
els damnificats 
pel terratrèmol 
de Síria i Turquia
El Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació 
ha acordat una aportació 
municipal de 6.000 euros, 
corresponents a la meitat 
del pressupost de Coope-
ració per emergències, per 
donar resposta a la crisi 
derivada del terratrèmol del 
6 de febrer a Síria, Turquia i 
el Kurdistan. 

Els diners aniran al Fons 
Català de Cooperació, que 
s’encarregarà de fer-los 
arribar a les entitats que 
treballen al lloc del terra-
trèmol. / DdR
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L’Ajuntament no executarà 
durant el 2023 projectes 
com la millora al parc de Ca 
n’Oriol i l’avinguda de l’Esta-
tut, l’adequació del pont de 
Can Claverí, el projecte de 
la Supersond, les obres de la 
pèrgola de Salvador Allende 
ni l’adequació del pont de 
Cova Solera. Els diners des� -
nats a aquestes par� des ser-
viran per fi nançar projectes 
de construcció d’habitatge 
dotacional a Sant Jordi Parc, 
per l’ampliació dels horts 
urbans i de la deixalleria, per 
redactar el projecte de la 
zona espor� va de Can Mir i 
per impulsar l’ampliació del 
Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol, entre altres. 

Així es va aprovar al Ple 

de febrer celebrat la setmana 
passada. 

També es va aprovar el 
projecte execu� u de les pis-
tes espor� ves de Cova Solera, 
de la coberta de la pista de 
Can Mir i d’un carril bici i un 
i� nerari de vianants entorn 
del pont de l’avinguda de 
Cova Solera, el passeig de la 
Riera i el carrer Edison. 

La regidora socialista M. 
Carmen Cebrián va jus� fi car 
els canvis perquè “molts 
d’aquests projectes no es 
podran executar durant el 
2023”. Des de l’oposició, els 
diferents grups van acusar el 
govern de fer els canvis per 
mo� us electorals i propagan-
distes i van cri� car la manca 
de planifi cació. / M.C.

CRISTINA CARRASCO

El president de la Gene-
ralitat de Catalunya, Pere 
Aragonès, acompanyat del 
conseller de Territori, Juli 
Fernández, va visitar diven-
dres passat la promoció de 
lloguer social que l’Ins� tut 
Català del Sòl està cons-
truint al carrer Marconi, a la 
nostra ciutat. Després de la 
visita, Aragonès va presen-
tar la seva polí� ca d’habitat-
ge, que contempla l’impuls 
de 10.000 habitatges de 
lloguer social a 82 municipis 
d’arreu del territori durant 
els pròxims tres anys. Se-
gons el president català, 
l’objectiu és incrementar 
un 18% el parc d’habitatge 
social de la Generalitat, que 
actualment està xifrat en 
55.000 immobles.

Per assolir aquesta xi-
fra, segons va explicar, es 
construiran 2.155 pisos de 
promoció directa de la Ge-
neralitat, 1.500 adquirits pel 
govern, però que ja estan 
construïts, 1.062 de promo-
ció privada, però gràcies a la 
cessió de sol públic, i 5.126 

LARA LÓPEZ

En Comú Podem (ECP) Rubí ha presen-
tat 12 propostes per al seu model de 
ciutat de cara a les properes eleccions 
municipals, un programa que recull 
part de les propostes presentades per 
la ciutadania en una primera sessió 
el 4 de febrer. El candidat a l’alcaldia, 
Andrés Medrano, i la regidora d’ECP, 
Ànnia García, van explicar algunes de 
les inicia� ves dissabte a l’auditori del 
Rubí Forma. Medrano considera que 

l’experiència dels comuns en el govern 
de coalició amb el PSC els ha donat 
“coneixement de les necessitats, possi-
bilitats i limitacions dels projectes” per 
a Rubí i ara “som molts més capaços 
de portar un projecte transformador a 
la ciutat”, afi rma. Entre les propostes 
prioritzades hi ha la compra de sòl per 
a noves promocions d'habitatge públic; 
ajudes a la rehabilitació energètica 
d'edifi cis, la construcció de pisos do-
tacionals per a la gent gran o la policia 
de proximitat, amb patrullatges a peu 

de carrer, barris i urbanitzacions, entre 
altres. La secció local d’En Comú Po-
dem ha obert un espai a la seva web, 
obert per a la recollida de propostes 
que seran valorades pel seu programa 
electoral. 

D’altra banda, la formació ha im-
pulsat el tradicional sopar FemiMixte, 
que serà aquest divendres a les 20 h al 
restaurant Cal Pako. L’àpat té un preu 
subvencionat de 15 euros i cal reservar 
a rubi@encomupodem.cat o al telèfon 
644899062. 

La candidatura de Junts a 
les eleccions municipals 
del maig, liderada per Ivan 
Vila, ha incorporat Manel 
Bamala i Carles Pujante, 
tots dos vinculats a en� tats 
de la cultura de Rubí. Carles 
Pujtane serà el número 3, 
mentre que Bamala serà el 
5. "Es� c molt orgullós que 
dues persones amb aquest 
bagatge en l'àmbit de la 
cultura i associatiu hagin 
acceptat sumar-se al pro-
jecte de Junts", ha explicat 
l'alcaldable de la formació 
polí� ca, Ivan Vila, que tam-
bé ha afegit que Junts té el 
repte de "fer que la cultura 
i les en� tats � nguin un pes 
important a la vida de la 
ciutat".

Carles Pujante, és pre-
sident i cofundador de la 
Societat del Blues de Rubí 
i treballa a Ferrocarrils com 
a consultor de formació. 
Pel que fa a Manel Bamala, 
ha estat durant 15 anys 
treballador de l’Ajuntament 
de Rubí i és des del 2016 
president de la Societat Sant 
Antoni Abat. / DdR

PLE MUNICIPAL

Cauen els projectes de la Supersond
i l’avinguda l’Estatut a canvi 
dels pisos socials i el CEE Ca n’Oriol

Aprovada la ‘taxa Amazon’
El Ple va aprovar de forma 
unànime la proposta d’ERC 
que proposa una taxa espe-
cífi ca per a les empreses que 
ofereixen serveis postals a 
domicili a Rubí, donat que 
“ha provocat un increment 
del trànsit i un increment 
de l’ocupació de la via pú-

blica”, segons va explicar la 
regidora d’Esquerra, Sandra 
Casas. La coneguda com a 
‘taxa Amazon’, que s’aplicarà 
a Barcelona pròximament, 
podria ajudar els comerci-
ants locals, ques veuen molt 
afectats per aquestes grans 
plataformes. / M.C.

Rubí reclama pacifi car la C-1413
A proposta de la Junta de 
Portaveus, la sessió plenària 
del mes de febrer va aprovar 
una moció per demanar a 
la Generalitat de Catalunya, 
com a � tular de la via, que 
inici la transformació de la 
carretera comarcal C-1413 
al seu pas per Rubí en una 
via urbana pacificada, un 
projecte que culminaria 
amb la cessió de la � tularitat 

de la via a l’administració 
local. El text també insta a 
redactar un pla de limitació 
de vehicles pesants entre 
el pont de Cova Solera i el 
pont de la Llana fi ns que la 
pacifi cació de la via no sigui 
una realitat. També demana 
que el govern estudiï la com-
pa� bilitat entre l’ús recrea-
� u i social i l’aparcament a 
l’Escardívol. / M.C.

Pere Aragonès visita la promoció 
de lloguer social del carrer Marconi 

fets amb ajuts públics a la 
promoció. A més, també es 
posaran a disposició de la 
ciutadania 1.100 habitatges 
de par� culars cedits al mer-
cat públic.

Reivindicacions
rubinenques
Prèviament a la visita de 
la nova promoció del car-
rer Marconi, Aragonès i 
Fernández van ser rebuts 
a l’Ajuntament per l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez, i 
altres membres de l’equip 

de govern. Mar� nez va re-
cordar a Aragonès totes les 
reivindicacions històriques 
de la ciutat a la Generalitat 
com ara l’hospital, l’estació 
de Ferrocarrils a La Llana o 
l’edifi ci de l’escola El Bosc.
A més, Rubí per la Sanitat, 
el Moviment per unes pen-
sions Dignes i la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
també es van concentrar, 
uns a la porta de l’Ajunta-
ment i els altres al carrer 
Marconi, per reclamar al go-
vern millors serveis públics.

Habitatge i transició energè� ca, claus en el model de ciutat d’ECP

Carles Pujante 
i Manel Bamala
s’incorporen a 
la llista de Junts

Aragonés durant la seva intervenció. C.C.
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L’atur repunta lleugerament 
a Rubí durant el febrer
El mes de febrer s’ha tancat 
a Rubí amb un augment 
lleuger de les dades de 
l’atur, amb 4.403 persones 
inscrites com a deman-
dants d’ocupació, segons 
les dades de la Diputació 
de Barcelona. Això signifi ca 
que hi ha 21 persones més 
en situació de desocupació 

respecte al mes de gener. 
L’augment s’ha produït de 
forma similar entre els ho-
mes i les dones, però aquest 
darrer col·lectiu continua 
tenint molt més atur: el 58% 
de la població sense feina 
són dones. 

El mes de febrer conso-
lida una tendència que ja 

es va refl ecti r al gener. Els 
col·lectius que més feina 
perden són els que tenen 
menys de 25 anys i aquells 
que tenen entre 25 i 39 
anys. En tots dos casos, 
l’atur ha augmentat un 3%. 
En canvi, entre els que te-
nen entre 40 i 54 l’atur ha 
baixat gairebé un 1% i entre 

els majors de 54, un 0,3%. 
Pel que fa als sectors de 

producció, a excepció de 
l’agricultura i la indústria, 
tots han perdut ocupació. El 
que més s’ha incrementat, 
un 6%, és de les persones 
que no tenien ocupació 
anterior i que s’han inscrit a 
les llistes de l’atur. Per nom-

bres absoluts, el nombre 
de parats és molt superior 
en el sector serveis, que 
representa el 70% dels de-
socupats. 

Pel que fa a la resta de 
la comarca, la majoria de 
grans ciutats de la zona han 
vist com baixava el nombre 
de desocupats, especial-
ment a Terrassa. De fet, 
l’atur al Vallès Occidental 
s’ha reduït durant el febrer 
fi ns als 46.003 desocupats, 
més d’un centenar menys 
que al gener. 

Taxa d’atur
També s’ha fet pública la 
taxa d’atur registral, amb 
les dades del mes de gener. 
Rubí és el cinquè municipi 
de la comarca amb més 
atur, amb una taxa de l’11%, 
per darrere de Badia (17%), 
Terrassa (12%), Montca-
da (12%) i Sabadell (11%). 
Els municipis amb menys 
taxa d’atur són Matadepe-
ra (4%), Gallifa (5%) i Sant 
Cugat (5%). La mitjana de 
la taxa d’atur a la comarca 
és del 10%.  / M.C.

El Celler acull les jornades 
d’FP per ajudar els joves 
a decidir el seu futur
L’entorn del Celler va acollir 
l’1 i 2 de març les jornades 
de la Formació Professional 
(FP) impulsades pel Consell 
de l’FP a Rubí amb la col-
laboració de diverses àrees 
de l’Ajuntament. L’activitat 
estava orientada a estudiants 
de totes les edats, treballa-
dors en acti u i en situació de 
desocupació temporal, famí-
lies, professionals de l’educa-
ció, orientadors, empreses 
i ciutadania en general. Les 
jornades van ser al matí i 
van incloure l’exposició ‘A la 
indústria, on són les dones?’.

L’activitat estava orga-
nitzada en sectors profes-
sionals, per tal de donar a 
conèixer les diferents espe-
cialitats de cicles formati us, 

programes de formació i 
inserció, certi fi cats de pro-
fessionalitat, itineraris for-
mati us específi cs i formació 
contí nua. 

També hi havia demos-
tracions d’especialitats for-
mati ves i d’ofi cis, xerrades 
i taules rodones. En total, 
hi van parti cipar 12 centres 
formati us, 15 famílies profes-
sionals, 7 sectors formati us, 
9 entitats col·laboradores 
i més d’una vintena d’em-
preses que també hi van 
col·laborar, entre les quals 
Diari de Rubí.

Durant l’acte d’inaugu-
ració, l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va aprofitar per 
reivindicar “un centre inte-
grat d’FP a Rubí”. / DdR



Divendres, 10 de març de 202312



 Divendres, 10 de març de 2023 13



Divendres, 10 de març de 202314

ASTROFOTOGRAFIA

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

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

Amb la col·laboració:

D
ip

òs
it 

le
g

a
l: 

B 
35

12
9-

19
93 Diari de Rubí © Tots els drets reservats

Edita: COSMOAPLICACIONES, S.L. 
Contacte: administracio@diariderubi.cat - redaccio@diariderubi.cat

Publicitat: publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 032 289

Editorial    
La lluita feminista

Com cada any, coin-
cidint amb el 8 de 
març, el Dia Interna-

cional de la Dona, ins� tuci-
ons, par� ts, en� tats i ciuta-
dans organitzen ac� vitats 
per reivindicar la igualtat. 
Enguany, a Rubí es faran 
més d’una cinquantena 
d’activitats de tota mena 
per destacar el paper de les 
dones i lluitar per eliminar 
les desigualtats.

Un dels àmbits en què 
les dones con� nuen tenint 
desavantatge respecte a 
els homes és la feina. Els 
números són clars: a Rubí el 
58% de la població aturada 
són dones. A més, cobren 
menys que els homes, el 
que s’anomena com a bret-
xa salarial afecta. Segons les 
dades publicades pel Minis-
teri d’Hisenda, el sector de 
les assegurances i la banca 
és on més diferència salarial 
hi ha en nombres absoluts 
entre els dos sexes.

A aquesta desigualtat 
material cal sumar una altra 
molt més subterrània i sub-
� l, però que afecta d’igual 
forma: la discriminació dins 
de la feina, feta pels matei-
xos companys o per terceres 
persones.

Aquesta discriminació 
encara és més percep� ble 
quan parlem d’oficis clàs-
sicament masculinitzats, 
on la presència d’una dona 
encara sorprèn i on encara 
ara han de suportar comen-
taris posant en dubte la seva 
capacitat de treball.

El marc mental i social 
actual encara ara està farcit 
d’estereo� ps contra les do-
nes, a les quals s’imposa un 
codi propi només pel fet de 
ser dones amb un conjunt 
de regles i normes del que 
poden i han de fer i el que 
no. Per canviar això, no 
queda cap altre camí que 
la lluita feminista, fer que el 
8M sigui cada dia.

Enguany es compleixen deu 
anys de la mort de Joan 
Fosas. Un home polifacè� c, 
nascut a Rubí l’any 1938, 
que compaginava la seva 
vida ar� s� ca amb l’ofi ci de 
torner a l’empresa AEG de 
Terrassa, d’on es va jubilar 
com a cap de personal. Amb 
el temps fou afi cionat a la 
jardineria i l’òpera, va ser un 
gran viatger i es conver�  en 
concer� sta de castanyoles, 
director ar� s� c i ballarí.

De ben pe� t, demanava 
als pares aprendre a ballar. 
Tenia una facilitat innata 
per aprendre i es va estre-
nar amb l’Esbart Dansaire 
de Rubí ballant la dansa 
Contrapàs xinxina, al pa�  de 
l’escola Montserrat. El 29 de 
juny de 1952, amb mo� u de 
la Festa Major, va debutar 
amb el cos de dansa de l’Es-
bart, amb una actuació que 

sempre recordaria perquè 
va ser l’úl� ma vegada que la 
seva mare, la modista Maria 
Carreras, el va veure ballar, 
ja que tres mesos després, 
va morir amb tan sols 36 
anys.

Com a ballarí, destacava 
per l’elegància i extraordinà-
ria personalitat, dins i fora 
dels escenaris. Fou inves� t 
Chevalier de l’Olivade a 
Nyons (França) i l’any 2002, 
la Generalitat de Catalunya 
el va condecorar amb la Creu 
de Sant Jordi. El Bolero d’Al-
cúdia del Carlet, el va portar 
a ser reconegut a escala 
internacional i ciutats com 
Londres, Washington, Nova 
York, Cuba o Nova Orleans, 
van comptar amb ell com a 
ar� sta convidat i per donar 
classes de dansa.

Després de més de 50 
anys amb l’Esbart Dansaire 
de Rubí, va dirigir durant 16 
anys, a l’Esbart Santa Anna 
d’Escaldes-Engordany, al 
Principat d’Andorra.

El 6 d’octubre de 2002, 
coincidint amb el 50è aniver-
sari de Fosas amb la dansa, 
es va retre un homenatge al 
dansaire rubinenc més inter-
nacional. Durant més de sis 
dècades, Fosas no va baixar 

dels escenaris. La seva llarga 
i reconeguda trajectòria ar-
� s� ca, el va portar a actuar 
amb diferents companyies 
com: l’Esbart Verdaguer, el 
Ballet del Gran Teatre del 
Liceu, la companyia nord-
americana Spanish Dance 
Society i la New Orleans 
Ballet Association i amb 
ballarines de la talla de Gala 
Vivancos, Nancy Sedwick o 
Lorena Feijóo, entre d’altres.

65 anys ballant, dirigint i 
coreografi ant, en són molts. 
Tants, que es poden resumir 
en dues paraules que sem-
pre han anat plegades i en 
perfecta harmonia amb el 
Joan: dansa i família.

Pels qui el van conèixer i 
van poder viure amb ell bo-

nics moments, recordaran 
que Joan Fosas Carreras, 
era una d’aquelles persones 
vitals, que tenia la capacitat 
de commoure a la gent, de 
queixar-se poc i treballar 
molt, de gaudir i fer sen� r 
als altres tot allò que tant 
estimava i això, només es 
pot fer des de la passió.

El 13 de març de 2013, 
Joan moria deixant un llegat 
personal, ar� s� c i cultural 
que per voluntat pròpia, 
es troba als arxius de la 
Biblioteca de Catalunya, 
a la Biblioteca Municipal 
Mestre Martí Tauler i a la 
seu dels Amics de l’Òpera 
de Sabadell, a disposició de 
tothom que vulgui, o � ngui 
la intenció de consultar-lo.

Joan Fosas: una vida dedicada a la dansa
Núria Julià Fosas
Escriptora rubinenca

Joan Fosas Carreras. ARXIU

L’Associació d’Amics de l’Astronomia (Tri-A) 
ha captat dues imatges que vol compar� r 
amb els lectors, realitzades per socis de 
l’en� tat des de la seva seu a l’Ateneu. Una del 
cometa C/2022E3, de 50.000 anys de trajec-
te, que s’ha pogut veure a simple vista des de 
Rubí, i una segona, de la nebulosa d’Orió. Un 
cometa és un astre del sistema solar format 
per un nucli dur de pocs quilòmetres de dià-
metre i una llarga cabellera que conté gasos, 
sobretot hidrogen, i pols interestel·lar. Els 
més brillants es poden veure a simple vista 
o amb instruments. D’altra banda, Orió és 
una aglomeració de restes estel·lars, gasos 
i pols. La més coneguda i més brillant és la 
nebulosa d’Orió, visible durant l’hivern a 
l’hemisferi sud. Es diu nebulosa per la seva 
forma de núvol. La nebulosa està situada a 
1.270 anys llum de la Terra.

Associació d’Amics de l’Astrologia

OPINIÓ

En el pleno de febrero de 
2023, la alcaldesa de Rubí, 
Ana M. Martínez, realizó 
una declaración sobre el día 
internacional de la mujer del 
próximo 8 marzo. En las úl� -
mas décadas se ha avanzado 
en derechos, ciertamente, 
pero todavía queda mucho 
por hacer. Ana M. comentaba 
que las mujeres están menos 
presentes en el mercado la-
boral y es cierto, pero quizás 
deberíamos preguntarnos 
qué se hace desde el ámbito 
municipal para mejorarlo. 
Desde el Partido Popular 
de Rubí llevamos años de-

fendiendo medidas en este 
sen� do: servicio gratuito de 
acogida o “bon ma� ”, para 
poder conciliar vida familiar y 
laboral y dejar a los niños an-
tes de la entrada del colegio, 
becas comedor, etc. 

Enarbolaba, Ana María, 
la bandera de la protección 
de las víc� mas de violencia 
machista, pero se le olvidaba 
que su Presidente, Pedro 
Sánchez, y la organización 
polí� ca a la que ambos re-
presentan, el PSOE, llevan, 
hasta día de hoy, la friolera 
de 607 abusadores sexuales 
benefi ciados de la reducción 

El ‘no’ de la Ley del sólo sí es sí
Juan José Giner
Alcaldable del PP 

de penas. NO, Ana María, 
no es culpa de la derecha, ni 
de las presiones polí� cas y 
judiciales, como planteas. La 
culpa es del PSOE por elabo-
rar una Ley que sólo nos ha 
devuelto a los abusadores 
sexuales a la calle. Así que 
basta de cansinos eslóganes 
feministas y populistas, las 
mujeres en Rubí demandan 
seguridad en las calles para 
sen� rse protegidas, más po-
licía y menos electoralismo. 
Te sientes muy cómoda en 
un pleno en el que todas las 
organizaciones polí� cas son 
de izquierda o populistas, o 
ambas cosas. Pero pronto va a 
cambiar. Rubí � ene que ser el 
refl ejo de su sociedad, plural. 
Y, por ello, el Par� do Popular 
de Rubí Vuelve Para Avanzar.
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T’agraden les sardanes? 
Vols col·laborar a mantenir les ballades i concerts de sardanes a Rubí? 
 
 

FES-TE  SOCI ! 
El Foment de la Sardana de Rubí 

ET  NECESSITA 
 
Pots demanar informació a: 
Foment de la Sardana de Rubí 
Tels. 93-6970558  -  676722381 
Correu electrònic: fomentdelasardanaderubi@gmail.com 

 
 

 

L’accés a l’habitatge i el president
URBANISME CASOLÀ (O D’ESTAR PER CASA)

Que el president de la Gene-
ralitat vingui a Rubí a visitar 
24 pisos en construcció per 
un futur lloguer és tot un 
esdeveniment, suposo grà-
cies a les bones maneres del 
rubinenc que és secretari 
general de Territori. És sor-
prenent que per 24 pisos hagi 
deixat el Palau per venir fins 
al 25 de Setembre. Ha apro-
fitat l’avinentesa per anun-
ciar l’impuls per incorporar 
10.000 habitatges al parc de 
lloguer social de Catalunya. 
Aquí ja m’han començat a 
grinyolar les costures. M’ha 
recordat massa la matei-
xa tècnica a la qual estem 
acostumats a la nostra vila: 
anunciar, prometre i qui dia 
passa any empeny. Esperem 
que la Generalitat sigui més 
seriosa i això “d’impulsar” es 
converteixi en realitat.

Parlar de l’habitatge dona 
per llibres sencers i aquesta 
visita obliga a dir alguna cosa. 
Al nostre país estem regits 
per unes lleis d’estat molt poc 
evolucionades i en mans dels 
que van convertir el que ha-
via de ser un dret (l’habitatge) 
en un producte sotmès a les 
lleis del mercat especulatiu 
més agressiu. Convé recórrer 
a la història per entendre cer-
tes coses. Resulta que aquí, 
anys ha, molta gent també 
vivia de lloguer, tanta com a 
la resta d’Europa, però això 
no agradava gaire als promo-
tors que havien de cuidar els 
seus edificis i els guanys se’ls 
n’anaven en manteniment. 
Van pressionar per tal de fer 

alguna llei que, de forma en-
coberta, els eximís d’aquesta 
obligació i d’aquí ve la Llei de 
Propietat horitzontal (21 de 
juliol de 1960), que permetia 
dividir cada bloc en unitats 
(pisos) per poder-los vendre 
per separat en comptes de 
llogar, així s’estalviaven el 
futur manteniment i, alhora, 
obtenien beneficis. Després, 
per arrodonir-ho, el 24 de ju-
liol de 1963 es van inventar la 
Llei de Protecció Oficial, per 
la qual l’estat subvencionava 
als promotors per tal que 
construïssin habitatges de 
baix cost pels més necessitats 
que n’eren molts. El negoci 
era rodó, tenien un límit en 
el preu de venda que l’ad-
ministració els compensava, 
alhora que els ajudava a tro-
bar els terrenys. Ve de llavors 
que el nostre país adquirís la 
cultura de ser propietari i es 
convertís en un dels més alts 
d’Europa en habitatges de 
propietat (hipotecada) i en 
un dels més baixos en habi-
tatge de lloguer. Avui la Llei 
de Protecció Oficial encara 
existeix, ha evolucionat i amb 
el govern “progressista” està 
redactada per promoure el 
lloguer, però tot i que els ciu-
tadans sí que s’hi apunten, els 
promotors no perquè deixa 
de ser negoci. Tornem a la 
casella de sortida.

A la transició el traspàs 
de competències a l’Estatut 
tampoc va resoldre gaire 
pel que fa a habitatge. Va 
ser com una pantomima 
(ho vaig dir el 2015, el 2019 

i ho continuo dient). L’Es-
tat sempre ha mantingut el 
poder en el règim del sòl i 
el seu valor, alhora que de 
transferències econòmiques 
a Catalunya per l’habitatge, 
ni cinc. Avui s’han de destinar 
romanents per actuar en un 
sector totalment dominat i 
acotat per les seves lleis que, 
tot i haver evolucionat, no 
han aconseguit cap inflexió 
potent en la tendència cap 
a l’accessibilitat universal. 
Les fórmules que planteja la 
Generalitat, la masoveria, la 
cessió d’ús, el dret de super-
fície són bones, però en cap 
moment es trenca la regla 
de joc predominant -ja que 
els obliguen, s’hi conformen 
i s’hi adapten-, potser cal 
començar a desmarcar-nos. 
Que cada u ho entengui com 
vulgui.

Ha anunciat que cedi-
ran terrenys de l’Incasòl 
(empresa de la Generalitat) 
a empreses privades per 
tal que, per mitjà d’acords 
compensatoris, aquestes hi 
construeixin. No entusiasma 
massa dependre de la inici-
ativa dels privats, tret que 
aquestes siguin de caràcter 
sense ànim de lucre (com 
ara cooperatives), si no ja es 
veu venir que les compensa-
cions seran en detriment de 
l’interès públic, amb el risc 
que apareguin Ferrovials de 
torn. A Rubí encara és més 
pelut perquè els terrenys, 
que posseeix l’Incasòl per ce-
dir, estan en l’entorn de Sant 
Genis, punt de molta sensibi-
litat a l’hora de promoure-hi 
nous creixements, tal com va 
expressar govern i oposició)
el 2020 quan van desestimar 
el POUM redactat en aquell 
moment.

Josep Milà i Alba
Arquitecte, dibuixant i escriptor 
a estones, rubinenc

La part sud del nucli urbà El 
molí dels Bessons, actual-
ment desaparegut, se situ-
ava a la part sud del terme 
municipal de Rubí i al costat 
dret de la riera. Es troba do-
cumentat ja l’any 1047 com 
a possessió del monestir 
de Sant Cugat i era un dels 
diversos molins fariners 
medievals que aprofitaven 
les aigües d’aquest petit 
curs fluvial que travessa el 
territori rubinenc.

Després de diversos se-
gles i de passar per moltes 
mans, a mitjans de segle XIX, 
Joan Bertrand, propietari 
dels terrenys, el va arrendar. 
Malgrat això, sabem que el 
1880 era propietat de Ramo-
na Coronado, de Barcelona, i 
estaven de masovers Antoni 
Roca i Francesca Folch, tal 
com indica Lluís Garcia en el 
seu article al Butlletí núm.78 
del CER i del GCMR.

És poc després, a finals 
del XIX (no sabem l’any 
exacte), quan es van desti-
nar les seves instal·lacions 
a fabricar bales de pedra 
per als jocs infantils. Cal 
ressaltar que era única a 
l’estat espanyol en fabricar 
aquestes senzilles joguines 
esfèriques. S’hi bastí una 
mena de transbordador a 
fi de portar la matèria pri-
mera per elaborar-les i una 
resclosa (encara s’hi poden 

L’antiga fàbrica de bales de 
pedra del Molí dels Bessons

Jordi Vilalta Martínez
Historiador rubinenc
Centre d’Estudis Rubinencs
Grup de Col·laboradors de Museu de Rubí 

El molí dels Bessos. B. CUCURULL

veure les restes a la llera de 
la riera) desviava l’aigua cap 
al molí i els horts adjacents.

La fàbrica, que un temps 
havia estat propietat d’Enric 
Vinyes, fou adquirida per 
Miquel Palau, qui, tenint en 
compte que la maquinària 
instal·lada al vell molí havia 
quedat obsoleta als anys 
30, la va traslladar al carrer 
de Santa Llúcia, al lloc on 
decennis després s’edifica-
rien els anomenats “pisos 
del Palau”.

El procés de fabricació 
de les bales, segons exposa 
en Pere Esmendia en el 
seu llibre ‘El Rubí d’ara fa 
cinquanta, seixanta anys...’ 
i també un article aparegut 
el 1923 a la revista ‘D’ací i 
d’allà’signat per Francesc 
Boncompte, era el següent: 
una serra mecànica tallava 
la pedra en daus més o 
menys grans segons el for-
mat que es volia de la bala 
final. Després, s’arrodonien 
fent-los girar dins les estri-
es de grans moles mentre 
un finíssim rajolí d’aigua 
els mullava constantment. 
Quan ja havien adquirit la 
forma esfèrica, es polien, 
s’envernissaven de colors 
diversos i es col·locaven en 
saquets, per tal de lliurar-los 
als diversos comerços al de-
tall. Es venien, com comenta 
Pere Esmendia, a un cèntim, 

ja que eren “paquets” de 10 
bales a 10 cèntims.

D’aquestes bales infan-
tils es conserven encara 
algunes a la col·lecció par-
ticular de Pere Bel i també 
a les Escoles Ribas. Els anys 
40, la casa i el molí del costat 
de la riera, quan la fàbrica 
ja era al centre de Rubí, fou 
comprat per Hug Teixidó, 
el qual hi va fer importants 
reformes, però conservà la 
xemeneia.

Més tard, a causa de 
la rierada de 1962, patiren 
diverses destrosses, i anys 
després van passar a mans 
de Juan García Jiménez, pro-
pietari de nombroses terres 
a la zona, que va acabar 
d’enderrocar el molí i part 
de l’edificació i el va vendre a 
una indústria. De fet, en tota 
l’àrea adjacent s’implantaria 
al llarg dels anys 60 i 70 el 
polígon industrial de Can 
Jardí. A finals dels 80 ja no 
quedava res de l’antic molí 
dels Bessons.

Com a anècdota, dir que, 
segons informació del tras-
passat Josep Campamà, al 
voltant del molí i al costat 
de la riera s’ubicava una font 
que a l’hivern rajava aigua 
calenta, mentre que a l’estiu 
era ben fresca.

Bales de pedra fabricades al 
Molí dels Bessons. J. A. CAPELL

EL RUBÍ D’ABANS
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Ctra. de Sabadell, km.12,7, 
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció

L’auditori del Rubí Forma 
acollirà aquest divendres 10 
de març, a les 19 h, la xerra-
da  ‘Dones de la història de 
Rubí: proposta per a un no-
menclàtor urbà’, organitza-
da pel Centre d’Estudis Rubi-
nencs. La conferència anirà a 
càrrec de l’historiador local 
Jordi Vilalta, qui farà un re-
pàs de la trajectòria vital de 
19 personatges femenins de 
diferents èpoques i segles 
que han deixat empremta 
a la ciutat i que no disposen 
encara de cap carrer ni plaça 
dedicada. / DdR

El CER organitza la 
xerrada ‘Dones de 
la història de Rubí: 
proposta per a un 
nomenclator urbà’

Jornada de convivència al parc de Ca n’Oriol. J. A. MONTOYA

L’arti sta Dani Ramírez estrena el nou 
single ‘Casualidad o desti no’
El rubinenc Dani Ramírez ha 
tornat al panorama nacional 
amb un nou treball. Es trac-
ta del single ‘Casualidad o 
desti no’, que forma part del 
seu darrer àlbum d’estudi 
‘Cu4tro Más’.

Dani explica que el nou 
tema és una balada de tall 
italià que es va estrenar 
en totes les plataformes 
digitals el 14 de febrer. ‘Ca-
sualidad o desti no’ també 
s’ha presentat en format 
videoclip, produït, realitzat 
i dirigit pel mateix arti sta, i 
rodat entre Múrcia i Roses 

(Girona). El rubinenc ha 
confi rmat que prepara una 

ENTITATS

La Irmandade Galega celebrarà la 
Matanza do porco el 19 de març

Després de tres anys d’ab-
sència per la pandèmia, el 
parc de Ca n’Oriol tornarà a 
acollir la tradicional Matanza 
do Porco, organitzada per la 
Irmandade Galega de Rubí.
Serà el diumenge 19 de març 
a les 13.30 h i, com és tradi-
cional, els assistents podran 
degustar carn de porc a la 
brasa, grelos i fruita. Tam-
poc no faltarà la queimada

i les actuacions del grup de 
gaiters de l’enti tat gallega. 
Els preus dels tiquets pel 
dinar són de 10 € pels adults 
socis de l’entitat (15 € no 
socis) i de 5 € pels infants (8 
€ els no socis). Els ti quets es 
poden reservar prèviament 
a irmgalegarubi@hotmail.
es i el mateix diumenge 
recollir-los a la caseta que 
s’instal·larà al parc. / DdR

La comunitat andalusa local gaudeix 
de la celebració del Dia d’Andalusia
La Coordinadora de Enti-
dades Andaluzas de Rubí 
(CECAR) va celebrar el passat 
cap de setmana el Dia d’An-
dalusia. Entre els actes de la 
celebració, destaca l’emoti va 
ofrena fl oral al monument 
de Blas Infante, situat a la 
plaça d’Andalusia, que va 
tenir lloc dissabte al matí .

Durant els parlaments, 
l’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, i el vicepresident de la 
CECAR, Antonio Illescas, van 
ressaltar la importància de la 
comunitat andalusa a Rubí 
i la seva implicació a la ciu-
tat. Posteriorment, enti tats, 
Ajuntament i parti ts políti cs 
van realitzar dipositar els 
seus rams al monòlit. L’ofre-
na va estar acompanyada 
per la música de l’Associació 
Musical Segle XXI amb peces 
com l’himne d’Andalusia. 
L’acte va acabar amb un 

refrigeri. La celebració es 
va traslladar al parc de Ca 
n’Oriol, on la CECAR va oferir 
una paella popular i durant 
la tarda van actuar grups de 
música i ball de les enti tats 
andaluses locals. Una xoco-
latada popular va cloure la 
jornada.

Diumenge va tenir lloc 
la jornada de convivència 
també al parc de Ca n’Oriol, 
on les diferents enti tats van 
comparti r elaboracions de la 
gastronomia andalusa i del 
seu variat folklore. També es 
van oferir acti vitats infanti ls 
d’11 a 14 h. / DdR

HISTÒRIA

La Fundació Museu Vall-
honrat se suma enguany, 
per primera vegada, als 
actes del Dia Internacional 
de les Dones, oferint una 
visita guiada el dissabte 11 
de març a les 11 h. La visita, 
gratuïta i oberta a tota la 
ciutadania, permetrà als 
assistents fer una passejada 
per les sis sales que formen 
el museu: invents, celler, 
Pons Cirac, mobiliari, arque-
ologia i armes, que exposen 
més de 9.000 peces. 

El recorregut acabarà al 
jardí amb les tres oliveres 
mil·lenàries que presideixen 
aquest petit pulmó verd 
enmig de la ciutat, i una 
peça patrimonial de gran 
valor com és el safareig de 
doble pica. Les persones 
assistents rebran un obse-
qui commemoratiu de la 
mati nal. / DdR

Visita guiada 
al Museu 
Vallhonrat pel 
Dia de les Dones

MUSEUS

DANSA

‘Liderazgo y Manegement’, nou 
llibre del rubinenc Héctor Santi ago
L’escriptor rubinenc Héctor 
Santi ago ha publicat un nou 
llibre, aquesta vegada sobre 
el lideratge, la preparació 
i la motivació. La publica-
ció ofereix recomanacions, 
notes i consells personals 
relacionats amb la gestió 
empresarial i el lideratge. 
Santi ago parteix de la seva 

experiència per oferir, amb 
un esti l directe, temes rela-
cionats amb la comunicació, 
l’estratègia, els reptes, el 
talent, la cultura, l’èti ca i la 
gesti ó del temps i les perso-
nes. El llibre es presentarà a 
la Biblioteca el 23 de març a 
les 18.30 h amb la presència 
de l’autor. / DdR

gira per a aquest 2023. 
Cantautor, músic i com-

positor, Dani Ramírez ha 
publicat ja quatre àlbums: 
‘Sigo Buscándote’ (2008), 
‘Donde Nacen Los Sueños’ 
(2011), ‘La Eternidad del 
Tiempo’ (2015) i ‘Cu4tro’ 
(2020), amb les seves res-
pectives reedicions, i ara 
‘Cu4tro Más’, la de l’últi m 
treball. 

Es tracta d’un àlbum 
amb un total de setze temes 
de l’arti sta rubinenc, qui fi -
del al seu esti l, parla d’amor 
i desamor.  / DdR

L’Esbart recuperarà algunes danses religioses 
en una actuació a l’església de Sant Pere
En el marc dels actes de 
commemoració del seu cen-
tenari, l’Esbart Dansaire de 
Rubí prepara un espectacle 
on recuperarà un seguit de 
danses de caràcter religiós 
que en diferents moments 
de la seva història han for-
mat part del seu repertori. 

Entre aquestes, es tro-

ben la Moixiganga de Lleida, 
la Muixeranga d’Algemessí i 
algunes de les danses que 
van servir per a l’espectacle 
Setmana Santa de Salvador 
Espriu, realitzat amb Enric 
Majó, i que es van ano-
menar Danses de la Mort 
Caminada, entre les quals 
es troben les Danses de la 

Mort, de Verges, La Moma, 
el Morti txol, els Cascavells, 
l’Àliga de la Patum de Berga 
i l’Ad Mortem, del Llibre 
Vermell de Montserrat.

L’actuació, que serà gra-
tuïta, ti ndrà lloc el proper 
dissabte 25 de març a les 
21 h a l’església de Sant 
Pere. / DdR

MÚSICA

LLIBRES

Dani Ramírez. ARXIU

Part del cartell de la xerrada. 



Quines exposicions es poden veure a la ciutat?

CULTURA
CERTAMENART

L’Associació de la Gent Gran 
convoca el XX concurs de 
Poesia i Narra� vaREDACCIÓ

El Museu Municipal Castell 
(MMUC), l’Espai Exposi� u 
An� ga Estació i l’Espai Ex-
positiu Aula Cultural, així 
com altres equipaments 
com la Biblioteca Municipal, 
presentaran durant aquest 
2023 una variada oferta 
d’exposicions, que abasten 
des de la divulgació històri-
ca a la promoció d’ar� stes 
locals.

La programació del 
MMUC ha arrencat aquest 
mes de febrer amb la mos-
tra La vinya al Vallès que, 
seguint el fi l temà� c de la 
vinya, explica les lluites de 
la societat pagesa catalana. 
L’exposició és fruit de la col-
laboració entre cinc museus 
municipals del Vallès (Rubí, 
Ripollet, Castellbisbal, Cer-
danyola i Montcada) i tam-
bé compta amb la par� ci-
pació del  Museu Etnogràfi c 
Vallhonrat que ha cedit 4 
peces (portadores i botes 
de vi). Es podrà visitar fi ns 
al 2 d’abril.

A l’Espai Exposi� u Aula 
Cultural, es pot visitar fi ns 

al 25 de març la mostra fo-
togràfi ca de Mariona López 
Las Tierras. La jove autora 
rubinenca mostra en aques-
ta col·lecció d’imatges el 
vessant familiar de les nos-
tres vides que queda ocult 
rere murs, però que ens 

acompanya en tot moment 
i que, per tant, ens fa créixer 
i desenvolupar-nos d’una 
certa manera. 

Pel que fa a l’An� ga Esta-
ció, fi ns al 30 de març, l’As-
sociació Mujeres Crea� vas 
del Vallès exposa ‘Tribut a 
les àvies’, una mostra en què 

La mostra de la rubinenca Mariona López es pot visitar a l’Aula 
Cultural. M. CABRERA

L’Associació de la Gent Gran 
de Rubí ha convocat el tra-
dicional concurs de Poesia i 
Narra� va que cada any se 
celebra entorn les festes de 
Sant Jordi i coincidint amb 
les Festes de Primavera. El 
concurs és obert a qualsevol 
ciutadà de Rubí a par� r de 
16 anys i es poden entregar 
les obres durant aquest mes 
de març seguint les bases 
publicades per l’Associació.

Aquest any serà el 20è 
aniversari del concurs i per 
tal motiu l’Associació ha 
editat el llibre “Crònica del 
concurs de Poesia i Narra� -
va” que recull les memòries 
i fets del concurs, així com 
els actes rellevants durant 
dues dècades i on s’explica 
l’intensa ac� vitat literària a 
Rubí des del 1977.

Enguany el concurs va 
dedicat a Olga Xirinacs, 
reconeguda escriptora molt 
vinculada a Rubí que ha 
promès la seva assistència.

Seran premiades vàries 
les categories: Poesia en 
català, Poesia en castellà, 
Narra� va en català i Narra-
� va en castellà. En cada una 
de les temà� ques hi hauran 
tres premis: el primer cedit 
per Generalitat, el segon 
premi cedit per Ajuntament 
i el tercer premi per l’Asso-
ciació.

L’acte de lliurament dels 
premis � ndrà lloc el 3 maig 
a les 16.30 h al Casal Cívic 
del Carrer Magallanes amb 
presència de l’alcaldessa, 
regidors i autoritats de la 
Generalitat. 

Segons  expliquen des 
de l’en� tat, la par� cipació 
en el certamen és una opor-
tunitat per tots aquells que 
vulguin donar a conèixer 
les seves obres, poemes, 
contes, relats i també donar 
veu a homes i dones que 
mitjançant els escrits volen 
explicar les seves refl exions 
i vivències. / DdR

A B O G A D O S

www.sangerabogados.com

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

les sòcies d’aquesta en� tat 
comparteixen l’art heretat 
d’elles i reivindiquen la seva 
fi gura.

D’altra banda l’Asso-
ciació Sant Galderic està 
exposant una mostra d’arts 
plàs� ques de les sòcies de 
l’en� tat en una selecció de 
comerços locals, que es pot 
visitar fi ns a l’11 de març. 

També es pot visitar, 
en les mateixes dates, una 
segona exposició creada 
pels socis i sòcies de l’en� -
tat amb la fi gura de la dona 
com a protagonista a la 
planta baixa de la Biblioteca 
Mestre Mar�  i Tauler. 
Aquest equipament també 
acull l’exposició itinerant 
‘La riuada del 62, una ca-
tàstrofe al Vallès’ que es pot 
veure fi ns al 20 de març. La 
mostra, comissariada per 
l’historiador rubinenc Jau-
me Parras, commemora els 
60 anys d’un episodi que va 
suposar danys molt impor-
tants i grans canvis a totes 
les poblacions afectades. La 
mostra consta de 16 suports 
amb imatges i informació 
sobre els fets. 

SARDANES

Ballada doble de sardanes a la plaça del Doctor Guardiet
El Foment de la Sardana de 
Rubí ha organitzat una doble 
audició i ballada de sardanes 
per aquest diumenge 12 de 
març a la plaça del Doctor 
Guardiet. La cobla Jovenívo-
la de Sabadell i la cobla La 
Principal de la Bisbal seran 
les encarregades d’oferir 
l’audició, que començarà a 
les 10.30 h. 

La primera part de l’audi-
ció anirà a càrrec de la Jovení-
vola de Sabadell, que tocarà 
temes com ‘Sentmenat sar-
danista’ de Conrad Saló; ‘El 
palau de la Fosca’ de Josep 
“Pitu” Chamorro i ‘L’Aplec’ 
de Francesc Riumalló. També 
interpretaran altres temes 
com ‘En Jordi i la Montser-
rat’ de Ramon Vilà, ‘Aurèlia’ 

de Jaume Bonaterra i ‘Rosa 
Bella’ de Josep Saderra. 

Posteriorment, totes 
dues cobles interpreta-
ran conjuntament ‘L’amic 
Homar’ de Francesc Mas i  
‘Rubí, deu segles d’història’ 
de Carles San� ago.

La segona part de l’au-
dició anirà a carrèc de La 
Principal de la Bisbal i inclou-

rà temes com ‘En Bernat i 
l’Elisenda’ de Francesc Mas, 
‘Ocells primerencs’ de Lluís 
Pujals, ‘Pic, repic i repicó’ de 
Ricard Viladesau, ‘Banyuls 
quina festa’ de Jordi Paulí, 
‘La sirena de Palamós’ de 
Jaume Ventura, ‘Ara és l’ho-
ra de Banyuls de Joan Jordi 
‘Beumala i ‘Sardanes al casi-
no’ de Mar� rià Font.  / DdR

POESIA

Torna la Festa de la Poesia
L’Agrupació Rubinenca Cul-
tural i Ar� s� ca (ARCA) ha 
obert el termini per a la pre-
sentació de treballs de cara 
a la 53a edició de la Festa de 
la Poesia, que � ndrà lloc el 
proper mes de juny. Després 
de tres anys d’absència per 
la pandèmia, l’entitat vol 
recuperar aquesta inicia� -
va i ho fa “amb més ganes 
que mai”, segons explica 
Maribel Cardona, membre 
de l’en� tat. “Aquest temps 

passat no serà oblidat, però 
és el moment que tornin les 
paraules”, assenyala. 

Els poemes par� cipants 
es poden lliurar fi ns al 30 
d’abril al carrer General 
Prim, número 21 de la nos-
tra ciutat o remetre’ls per 
correu electrònic a poesia-
arubi@hotmail.com.

Durant la festa es pre-
senta una antologia de po-
emes amb els treballs de la 
convocatòria anual. / DdR
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Fes-ho diferent
Dia Internacional de les Dones
Ac� vitat dirigida a públic adult
18 h a la Biblioteca Mestre Mar� 
Tauler | C. Aribau, 5. Gratuït 

Xerrades Trabajos de Hércules y los ángeles 
solares
A càrrec de Jesús Jurado i Glòria Vallespir
A les 18 h i a les 18.30 h a la Societat Teosòfi ca 
de Rubí, C. Sant Pere, 8

Trobada amb l’autora: Núria Pradas
Club de Lectura Veus de Dona
A càrrec de Graci Pérez
18.30 h a la Biblioteca | Gratuït

Dones de la història de Rubí: proposta per a 
un nomenclàtor urbà
Xerrada a càrrec de l’historiador Jordi Vilalta. 
Org. CER-GCMR
19 h a l’Auditori de Rubí Forma | Gratuït

Concert Les variacions Goldberg de J. S. Bach 
per a trio de corda
19 h a l’Ateneu Municipal, C. Xile, 3 

Ball de les dones
Dia Internacional de les Dones
20.30 h al Celler, C. Prim, 51
Gratuït (És imprescindible portar el DNI)

DISSABTE, 11 DE MARÇ

La Trocalleria
Espai d’intercanviar objectes.
10.30 h a la Plaça Mercat

Introducció a la cura higiènica
personal “bio”
La cura general de la pell corporal i facial
A càrrec de Nabila Calmaestra Muñoz,
11 h a la Biblioteca

Espectacle teatral El que em Dones
Escola 8 Temps 
Tres passis: a les 18 h, les 19 i les 20 h
Ateneu Municipal, C. Xile, 3 | Gratuït

Actuació del CasalXou 
Presentació nou espectacle
A les 18 h al Casal Popular. 

Concert ReUl� matum + Hard Nois
Banda de rock que fan versions 
i també algun tema propi.

21 h a l’Espai 1413
6€ an� cipada | 8€ el mateix dia

DIUMENGE, 12 DE MARÇ

Ballada doble de sardanes
Org. Foment de la Sardana de Rubí
Amb les cobles Jovenívola de Sabadell i La Prin-
cipal de la Bisbal
10.30 h a plaça Doctor Guardiet

Riner Scivally & Michele Faber Trio
10è Cicle de Jazz
12.30 h a l’Ateneu Municipal,

Espectacle El diablo cojuelo
A par� r de 12 anys
18.30 h a Teatre La Sala,
C. Cervantes, 126| 20 € / 15 €

DILLUNS, 13 DE MARÇ

Xerrada: Dislèxia... I ara, què?
17.30 h a la Biblioteca Mestre Mar� 
Gratuït amb inscripció prèvia

Taller d’autodefensa feminista
De 17.30 h a 20 h al Celler, 
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat. 

DIMARTS, 14 DE MARÇ

Xerrada: Alimentació saludable 
per a infants
Fem pe� ts canvis per menjar millor
11 h a la Biblioteca Municipal 
Gratuït amb inscripció prèvia

John Cheever: Diaris
Cicle de conferències literàries “Papers ín� ms. 
Diaris d’escriptors”
19 h a l’Ateneu Municipal,
Gratuït amb inscripció prèvia

Cants i enCants de dona
Concert en veu de Dona
Poemes de dones cantats per Mariona Sagarra 
i amb acompanyament del guitarrista Raül Cos-
tafreda. Org. Òmnium Rubí
17.30 h a la Biblioteca | Gratuït

DIMECRES, 15 DE MARÇ

Taller: Dimecres “manetes”
Servei d’autoreparació de pe� ts aparells 
17 h a l’Ateneu Municipal

Taller d’autodefensa feminista

De 17.30 h a 20 h al Celler, 
Inscripció prèvia a: igualtat@ajrubi.cat. 

Taller factura elèctrica
Taller d’estalvi a la factura de la llum
18 h al Rubí Forma,
Gratuït amb inscripció prèvia

Connecta’t al voluntariat
Sessió informa� va sobre voluntariat
local i internacional
18 h a l’Espai Jove Torre Bassas,

Hora del conte: Sóc així
A càrrec de Laura Asensio.
18 h a la Biblioteca Municipal

Hora del conte: La tortuga sàvia
Explicarem als nens i nenes el tema de l’auto-
control amb un conte d’Anna Carpena
18 h a la Biblioteca Municipal | Gratuït

DIJOUS, 16 DE MARÇ

Treu par� t al teu telèfon mòbil
Gaudeix de la vida en gran!
16 h a l’Ateneu Municipal, C. Xile, 3
Gratuït amb inscripció prèvia

DeBat a Bat: La lluita
Debat a bat és un projecte impulsat per la Dipu-
tació a par� r de la idea de Mon Mas
18 h  a la Biblioteca Mestre Mar� 
Tauler, a l’Auditori
Gratuït amb inscripció prèvia

DIVENDRES, 17 DE MARÇ

Poemes del món, amb Laia Carbonell
Vespres de jazz i versos
19.30 h a l’Ateneu Municipal

Cinema: Suro. Cicle Gaudí
20 h al Teatre La Sala | 4,50€ | 3,00€

DISSABTE, 18 DE MARÇ

La Trocalleria
10.30 h a la Rambla del Ferrocarril

Impressió 3D
Xerrada i tastet TinkerCAD/Fusión 360 i impres-
sió 3D proto� patge
11 h a la Biblioteca Municipal 

Els racons del bosc
Cicle de Teatre per a la pe� ta infància
11.30 h a l’Ateneu Municipal

DIUMENGE, 19 DE MARÇ

Titelles “Perico i el fantasma trapella”
A càrrec de Titelles Vergés
12 h al Castell | Gratuït

Matanza do porco
Org. Irmandade Galega de Rubí
13.30 h al parc de Ca n’Oriol al Castell 
Reserva � quets irmgalegarubi@hotmail.es 

DILLUNS, 20 DE MARÇ

CineXic: El cargol i la balena
Programa d’impuls del cinema infan� l en català
18 h a la Biblioteca Municipal 

DIMARTS, 21 DE MARÇ

A la llum de la lluna
Hora del conte per a infants d’1 a 4 anys
18 h a la Biblioteca Mestre Mar�  Tauler,

A la seva pell, amb Raquel Gámez Serrano
Club de lectura criminal
19 h a l’Ateneu Municipal, C. Xile, 3
Gratuït amb inscripció prèvia

DIMECRES, 22 DE MARÇ

Taller: Dimecres “manetes”
Servei d’autoreparació de pe� ts 
aparells elèctrics i electrònics
17 h a l’Ateneu Municipal,

Cercles de dones
Espais de creixement personal i sororitat per 
afavorir l’autoes� ma i l’apoderament femení
18 h a la Biblioteca Municipal | Gratuït

Treballs i gènere
Cicle de conferències dels Amics de la UAB
19 h a la Biblioteca Mestre Ma�  Tauler, 
C. Aribau, 5 | a l’Auditori
Gratuït amb inscripció prèvia benvinguts@
amicsuab.cat / amics@uab.cat 

DIJOUS 23 DE MARÇ

Presentació del llibre 
‘Liderazgo y management’
a càrrec de l’autor, el rubinenc Héctor San� ago 
18.30 h a la Biblioteca Municipal

Cicle Conta’m una òpera
Alexina B., de Raquel García Tomàs
19 h a l’Ateneu Municipal  
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En què consisteix la preso-
teràpia?
La presoteràpia consisteix en 
l’aplicació de pressió estratè-
gica per realitzar un drenatge 
limfàtic mitjançant un vestit 
pneumàtic que fa massatges 
de compressió i descompres-
sió sobre els teixits a tractar.

Per poder realitzar aquest 
tractament, es cobreix el 
cos amb un vestit de peus a 
braços. Aquest vestit empra 
càmeres d’aire que apliquen 
pressió per realitzar un mas-
satge pneumàtic. Tot i que el 
vestit està pensat per cobrir 
tot el cos, es pot fer servir tam-
bé en zones concretes com 
braços o cames, per exemple.

Els bene�icis de la pressote-
ràpia
A través del massatge que 
realitzen les càmeres d’aire, 
s’acceleren els processos me-
tabòlics i els que s’encarre-
guen del drenatge. A més, es 
produeix una notable millora 
en la circulació de la sang, ja 
que el tractament aconse-
gueix un retorn venós més rà-

pid. D’aquí que els canvis de la 
presoteràpia abans i després 
siguin força evidents.

Durant la sessió de pre-
soteràpia, lluny de resultar 
dolorós, el que produeix en 
qui la pren és una sensació 
profunda de relaxació i ben-
estar. Aquesta pressió alleuja 
els músculs com si es tractés 
d’un massatge i s’aconsegueix 
alleujar l’estrès. A més, ja que 

Pren nota, així són els 
pentinats de moda que més 

es portaran l’any 2023!

Presoteràpia: abans i després
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estem parlant d’un tractament 
no invasiu, es poden prendre 
aquestes sessions �ins a dos 
cops per setmana. Respecte a 
la durada del tractament, en 
general aquestes se situen en-
tre la mitja hora i els seixanta 
minuts, tot i que el temps de 
durada de les sessions depen-
drà de molts altres factors.

La diferència en la preso-
teràpia abans i després s’apre-

Semirecollit amb trenes
Després de passar un raspall 
desenredant pel cabell, fes-
te una corona trenada que 
envolti el cap. La resta de la 
cabellera pot estar llisa, arris-
sada o ondulada.

Semi recollit amb trossa
Un dels pentinats que més 
es portarà aquest 2023 és un 
petit semirecollit amb una 
trossa en la part superior del 
cap. Serà una de les tendèn-
cies més ben rebudes per la 
generació Z.

Estil els 90
Aquest pentinat és un dels 
que més de moda han estat 
en els últims anys. Es tracta 
d’un recollit en forma de tros-
sa baixa amb una ratlla al mig 
que va des del front �ins al 
clatell. Senzill, però elegant, 
apte per a qualsevol ocasió i 
esdeveniment. Segur que ho 
has vist en moltes revistes de 
moda.

Text cedit per 
bellezaactiva.com |

@bellezaactiva / AMIC cia clarament en els resultats 
que s’obtenen després de la 
intervenció, en fer-se visibles 
tots els bene�icis obtinguts. 
La capacitat d’eliminar líquids 
i toxines és un dels majors 
atractius d’aquesta teràpia ba-
sada en la pressió, però les se-
ves virtuts van molt més enllà. 

Text cedit
 www.postgradomedicina.com

Peu AMIC

Centro Aurora
399EN LA PRIMERA SESIÓN

C/ Maximí Fornés, 64-66 · Rubí
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Cristalería Medina
¿Cómo nació Cristalería 

Medina?

En 1986 empecé a trabajar 
como aprendiz en un taller 
de aluminio, en el cual es-
tuve durante cuatro años. 

Poco después, me incor-
poré a una cristalería de 
aquí en Rubí, en la que tra-
bajé durante 23 años más. 
Y en el 2012 decidí dar el 
salto, establecerme por mi 

cuenta y así nació Cristale-
ría Medina, en este mismo 
local de la calle Bartrina. Va-
mos a cumplir ya 11 años, y 
esperamos poder con� nuar 
hasta la jubilación.

¿Cuál es vuestra especi-
alidad?

Somos especialistas en 
cristal y manipulación de 

vidrio. 

¿Qué servicios ofrecen?

Ofrecemos corte, pulido o 
manipulación de todo � po 
de vidrio plano, así como 
nos encargamos de su ins-
talación, tanto para par� -
cular como para empresas. 
También colocamos mam-
paras de baño, realizamos 
instalaciones de vidrios con 
camiones pluma. Trabaja-
mos con vidrio de cámara 

y laminados de seguridad, 
barandas de cristal, espejos, 
mamparas de baño etc. 

A parte del vidrio, 
¿tocáis algún otro 

material o servicio?

También ofrecemos colo-
cación de persianas y mo-
torizaciones de éstas, así 

como puertas de entrada de 
comunidad de propietarios 
y también de hierro.

Contacte:
Tels. 619 823 974 -

93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmai.es

Carrer Bartrina, 9 local - 
08191 RUBÍ

c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

autos · hogar · vida · salud · decesos 
comercio/pyme · protección alquiler

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

CUIDADORA

633 55 72 84

Y OTRAS ESPECIALIDADES
DE PERSONAS MAYORES

primavera/verano

SERVEIS
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En busca del eslabón
perdido

M
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rodamonsderubi@hotmail.es

EN BUSCA DEL ESCABÓN PERDIDO

A menudo nos vemos abocados 
en la búsqueda de un milagro, 
con la esperanza siempre deposi-
tada en hallarlo.  Son aquellos de-
nominados casos con un eslabón 
perdido porque, por más ímpetu, 
tenacidad y esfuerzo que deposi-
temos, no podemos avanzar de no 
encontrarlo.

En una cajita tenemos guardados 
todos aquellos casos los cuales se 
encuentran a falta de ese eslabón, 
aquellos que precisan de alguien 
con una sensibilidad especial y 
que empaticen con cada uno de 
ellos.  Y hoy, nos hemos dispuesto 
a abrir esa caja y sacar a la luz el 
caso de MANOLITA.  

MANOLITA es una gata joven, que 
no supera el año de edad y que 
pese a su corta edad ha sufrido lo 
insólito y que ningún ser humano 
hubiese sido capaz de superar. 

Hablar de Manolita es hablar del 
don de la ternura en su más puro 
estado, es dulce, delicada, amoro-
sa, lo tiene todo. Manolita vivía en 
una de esas barracas, de los huer-
tos del Castell en Rubí, que fueron 
desalojadas apenas hace unos me-
ses, quedándose sin nada y que, 
por supuesto, una vez más, ahí es-
tuvimos para amparar y sacarla de 
ese escenario.

¿Pero, qué hace que el caso de 
Manolita sea diferente al del res-
to?  Podríamos decir que nada 
salvo por un detalle: Manolita es 
positiva en leucemia felina. Ello, 
sumado a una falta de informa-
ción, lo convierte en uno de esos 
casos llamados difíciles.  Pero no-
sotros queremos romper una lanza 
a su favor, dar a conocer qué es 
la leucemia felina y cómo un gato 

afectado por el virus puede hacer 
vida perfectamente normal, com-
patible su convivencia con la de 
otros gatos con leucemia.

Este virus solo se transmite entre 
animales de la misma especie, es 
decir, en ningún caso a personas 
ni perros, por ejemplo.  No existe 
medicación alguna ni tratamiento, 
será sufi ciente con proporcionar 
altas dosis de amor, tranquilidad 
y llevar una vida sin alteraciones 
que puedan debilitar su sistema 
inmunológico. Son gatos con una 
esperanza de vida de 5 a 6 años, 
aunque la experiencia nos dice 
que pueden vivir mucho más si 
están bien alimentados y no apa-
recen otras enfermedades.

Por ello, instamos a buscar ese es-
labón perdido que lleve a Mano-
lita a encontrar una casa de aco-
gida donde pueda encontrar esa 
tranquilidad y paz que necesita, o 
mejor todavía, si alguien estuvie-
ra dispuesto a abrirle su hogar sin 
condición, sería un acto de grandí-
sima generosidad y confi amos en 
que en algún lugar estará ese gran 
corazón dispuesto a ayudarla. 

Si quieres conocerla, contacta con 
Rodamons de Rubí a través de 
email, web, Instagram o Facebook: 
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Cinc medalles per atletes locals 
al Campionat de Catalunya de 
Pista Coberta Sub-18

ATLETISME

Fins a cinc atletes de Rubí 
van fer-se amb una medalla 
en el Campionat de Catalu-
nya de Pista Coberta, que 
es va disputar la setmana 
passada a Sabadell.

Aketza Sumell, de l’Hos-
pitalet Atletisme va guanyar 
la prova de salt d’alçada 
després de saltar 1,95 m, 
aconseguint una nova mar-
ca personal i la classificació 
per al Campionat d’Espa-
nya, que es disputarà a 
Salamanca l’11 i 12 de març. 
El també rubinenc Adrià 
Macías va pujar al podi en 
la prova dels 3.000 m llisos 
després d’acabar la cursa 
amb un temps de 8.54.15. 
També ha rebaixat la seva 
marca i s’ha classificat per al 
Campionat d’Espanya.

Pel que fa als atletes 
de la UAR, han sumat tres 
medalles més. Especial-
ment destacada va ser la 
participació d’Ivan García, 

que va guanyar la prova dels 
60 m llisos amb una marca 
de 6.95 i batent el rècord 
del campionat. L’atleta de 
la UAR també va penjar-se 
la medalla d’or en el salt 
de llargada, amb un salt de 
7,8 m.

També va aconseguir 
una medalla, en aquest cas 
de plata, Alba Rodríguez, als 
60 m llisos, amb una marca 
de 7.87.

Navajón, or als EUA
Pel que fa als atletes rubi-
nencs que estan compe-
tint als Estats Units, Adriá 
Navajón va guanyar l’or a 
l’heptatló de l’American 
Athletic Conference amb 
5.641 punts. Per la seva 
banda, Jan Badia, va arri-
bar a les finals de l’Asun 
Conference en les proves 
de 800 m i la milla, quedant 
en sisena i novena posició, 
respectivament. / DdR

Segona Div. Fem. G.2 P.J. Pts.

1. Can Trias 16 39

2. Jabac i Terrassa 16 38

3. Pirineus 15 34

4. Pirinaica 17 34

5. Olímpic Can Fatjó 17 32

6. Montmajor 17 29

7. Navàs 17 27

8. Calaf 16 24

9. Andorra B 16 16

10. Base Montcada 16 11

11. Moià 16 9

12. Capellades 17 6

12. Badia 16 4

Primera Cat. Gr. 2 P.J. Pts.

|1. Mollerussa 19 45

|2. Atl. Lleida 19 43

|3. UE Rubí 19 38

|4. EE Guineueta 19 33

|5. Sabadell B 19 31

|6. San Mauro 19 31

7. U. Llefià 19 29

8. Sant Cugat 19 28

9. Martinenc 19 26

10. Horta 19 25

11. Pirinaica 19 24

12. Igualada 19 22

13. Balaguer 19 14

14. Turó Peira 19 13

|15. Tàrrega 19 10

|16. Alpicat 19 7

Segona Cat. Gr. 4B P.J. Pts.

1. Atlètic Montcada 17 46

2. Montcada 17 34

3. Ripollet 17 32

4. Tibidabo 18 28

5. Can Rull 17 28

6. Badia 18 20

7. Sabadell Nord 17 16

8. Natació Terrassa 17 16

9. Olímpic Can Fatjó 17 12

10. San Lorenzo 17 12

Tercera Cat. Gr. 6 P.J. Pts.

1. J. 25 Septiembre 21 53

2. Sant Cugat B 21 44

3. Sabadellenca 21 44

4. Sant Quirze 21 43

5. Júnior 21 39

6. Matadepera 21 37

7. Fund. Terrassa 21 35

8. La Farga XXI 20 32

9. Can Trias 20 31

10. UE Rubí B 20 30

11. Can Parellada 21 22

12. Llorença 21 22

13. Planadeu 21 21

14. San Cristóbal B 21 19

15. Juan XXIII 20 19

16. C. Sabadellés 21 17

17. Castellbisbal 21 16

18. Les Fonts 21 7

FUTBOL

Quarta Cat. Gr. 13 P.J. Pts.

1. PB R. Llorens 17 39

2. Olímpic C. Fatjó B 17 35

3. United Sport 16 31

4. Barberá And. B 17 29

5. Base Ripollet 17 27

6. San Cristóbal C 17 27

7. Atl. Montcada B 16 22

8. Aristoi Football 17 21

9. Sabadellenca B 14 21

10. Castellar B 14 15

11. D’Aran 15 13

12. Montcada B 16 12

13. UE Rubí C 15 2

WATERPOLO

Divisió Honor Masc. P.J. Pts.

1. CN Sabadell 15 30

2. Zodiac CNAB 15 29

3. CN Terrassa 16 27

4. CN Barcelona 16 27

5. CN Mataró 16 25

6. SC Tenerife 16 25

7. CE Mediterrani 16 24

8. CN Sant Andreu 16 22

9. CN Catalunya 16 21

10. Real Canoe 16 18

11. CN Caballa 16 16

12. CN Rubí 15 14

Divisió Honor Fem. P.J. Pts.

1. CN Sabadell 15 29

2. CN Mataró 15 29

3. CN Sant Andreu 16 29

4. CE Mediterrani 16 29

5. CN Terrassa 15 25

6. SC Tenerife 16 25

7. CN Catalunya 16 24

8. Atl. Barceloneta 16 20

9. CN Sant Feliu 16 19

10. CN Rubí 15 18

11. CDN Boadilla 16 18

12. EW Zaragoza 16 17

Elit Iberdrola Fem. P.J. Pts.

1. Cent Patins 11 29

2. CPL Valladolid 11 22

3. Tucans 10 21

4. Vila-real 11 18

5. Skulls Almàssera 11 11

6. Tres Cantos 10 11

7. CB Tsunamis 10 9

8. CP Madrid 11 8

Elit MasculÍ P.J. Pts.

1. Molina Sport 14 41

2. CPL Valladolid 14 31

3. HC Castellón 14 28

4. Tres Cantos 14 28

5. Espanya Palma 14 20

6. Arona Tenerife 14 20

7. CHC Las Rozas 14 18

8. Cent Patins 14 17

9. Playas Oropesa 13 4

10. Skulls Almàssera 13 0

HOQUEI LÍNIA BÀSQUET

CLASSIFICACIONS

Segona WeLeague7 P.J. Pts.

1. Insecor 9 25

2. CB Terlenka 8 23

3. CEF Can Mir 8 17

4. PB St. Vicenç 9 16

5. D. Team Anoia 8 11

6. UE Sitges 8 8

Segona Cat. Masc. P.J. Pts.

1. CEB Sant Jordi 17 33

2. CIC 17 29

3. St. Joan de Mata 16 27

4. Santa Coloma B 17 27

5. Sant Ignasi 15 26

6. CE Laietà 17 24

7. SD Espanyol 16 23

8. UE Barberà B 16 23

9. Cerdanyola B 16 23

10. Grup Barna B 17 22

11. Bufalà Verd 17 22

12. CB Ripollet 16 22

13. Manyanet 17 20

Segona Cat. Fem. P.J. Pts.

1. Sant Joan Despí 18 33

2. Manresa B 18 32

3. Molins 18 31

4. Cornellà 18 30

5. Sedis Efausa 18 30

6. CEB Sant Jordi 18 30

7. JET Terrassa 18 30

8. Sant Nicolau B 18 26

9. CN Sabadell 18 25

10. Balaguer B 18 24

11. UE S. Cugat N 18 22

12. CN Terrassa B 18 22

13. CB Santpedor 18 22

14. Sant Cugat 18 21

ATLETISME

El 43è Cros Escolar de Rubí 
es disputarà aquest diumenge

REDACCIÓ

La 43a edició del Cros Esco-
lar, organitzat per la Unió 
Atlètica Rubí (UAR) i l’Ajun-
tament, es disputarà aquest 
diumenge al bosc de Ca 
n’Oriol. 

La competició consistirà 
en sis curses, segons les 
diferents categories d’edat, 
que tindran lloc durant tot 
el matí als circuits habilitats 
per a l’ocasió. La primera, 
de la categoria open, a la 
qual hi poden participar 
dones i homes esportis-
tes de totes les edats fora 
de les categories escolars, 
s’iniciarà a les 9.15 h men-
tre que l’última, la dels i de 
les atletes nascuts els anys 
2013-2014, està prevista cap 
a les 12.30 h.

Com és tradició, aquesta 
edició també tindrà un com-
ponent solidari. Coincidint 
amb les curses, l’ONG Open 

Arms instal·larà una carpa 
on tothom que ho vulgui 
podrà comprar regals salva-
vides per col·laborar en la 
tasca humanitària d’aquesta 
organització. També es po-
drà visitar a Ca n’Oriol una 

carpa de l’entitat Oncolliga, 
que ofereix atenció psicoso-
cial a persones amb càncer 
i a les seves famílies, amb 
l’objectiu de garantir el seu 
benestar i la seva qualitat 
de vida.  

El Cros Escolar és una activitat molt participativa. / Arxiu

ATLETISME

La rubinenca Mireia Pons 
ha aconseguit pujar al 
podi en la cursa Starter de 
la Trail Gran Canaria, una 
prova que s’ha disputat 
aquest cap de setmana 
a l’illa de Gran Canària. 
L’atleta de Rubí tornava a 
la competició en aquesta 
cursa després de sis mesos 
sense competir per una 
lesió i ho ha fet amb un 
gran resultat en una prova 
internacional. 

Pons ha aconseguit 
completar el recorregut 
de 24 km i més 1.500 m 
de desnivell positiu en 
2h40m54s i només ha es-
tat superada per la corre-
dora suïssa Rea Iseli, que 
ha estat cinc minuts més 
ràpida. L’atleta del Brooks 
Trail Running, a més, ha 
estat la primera dona en 
la categoria de majors de 
30 anys. / DdR

Mireia Pons, 
segona en els 
24 km de la Trail 
Gran Canaria
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AJUTS

Obert el període per sol·licitar 
les subvencions esportives

REDACCIÓ

Aquest dimecres s’ha obert 
el termini de sol·licitud de les 
subvencions per a la pràctica 
de l’esport federat, les activi-
tats esportives d’inclusió i les 
extraescolars vinculades als 
Jocs Esportius Escolars cor-
responents a la temporada 
2022-2023. Aquests ajuts es-
tan adreçats a infants i joves 
de 4 a 18 anys de la ciutat que 
realitzen activitats esportives 
a través d’entitats o d’associ-
acions de famílies d’alumnes 
de Rubí o d’altres ciutats, 
en cas que no hi hagi oferta 
esportiva d’aquella disciplina 
concreta al municipi.

L’Ajuntament estableix 
un topall de 525 euros de 
subvenció per sol·licitud, 
amb l’objectiu que no hi 
hagi desequilibris entre dis-
ciplines. A la convocatòria 
s’especifiquen els diferents 
conceptes subvencionables: 

les quotes d’inscripció i les 
quotes mensuals o anuals 
de participació, la llicència 
esportiva, la revisió mèdica 
i les despeses de roba es-
portiva. Els ajuts d’aquesta 
temporada estan dotats amb 
120.000 euros.

La concessió dels ajuts 

es farà segons la renda anual 
de la unitat familiar i les sol-
licituds es poden presentar 
fins al 28 de març a través de 
la Seu Electrònica o amb cita 
prèvia a l’OAC. A la darrera 
convocatòria, es van concedir 
334 ajuts per un valor total 
de 119.989,89 euros.

Les famílies poden presentar la sol·licitud fins al 28 de març. ARXIU

ESCACS

La Rubinenca ha participat 
amb diversos jugadors en 
la cinquena jornada del 
torneig escolar classifi-
catòria pel campionat de 
Catalunya. En Sub-8, Laia 
Cid segueix al capdavant de 
la classificació, seguida de 
prop per Javier Gaspar. En 
Sub-10, hi ha molta igual-
tat i els jugadors Gonzalo 
Gaspar, Danel Poyatos, Lluc 
Selva i Eric Jiménez estan a 
prop del liderat. En la cate-
goria Sub-12, Abel Santos, 
Oliver Baños, Oriol Salva i 
Daniel Pascuas també es-
tan ben situats. En Sub-14 
i Sub-16 Daniel Serrano i 
Jan Ferández tenen opcions 
de podi.

Pel que fa a la lliga, el 
primer equip va sumar una 
victòria i segueix líder. El se-
gon equip va fer taules i el 
C va perdre. També van fer 
taules el D i l’equip Sub-12.

La Rubinenca 
continua 
disputant el 
torneig escolar

Pol Ramos guanya la medalla 
de bronze en el Campionat 
d’Espanya Escolars

NATACIÓ

El nedador del Club Natació 
Rubí Pol Ramos ha aconse-
guit la medalla de bronze 
en el Campionat d’Espanya 
Escolar de Seleccions que 
s’ha disputat a Oviedo. La 
selecció catalana ha sumat 
1.570.50 punts en el torneig 
i ha assolit el tercer lloc per 
darrer d’Andalusia i Madrid.
Durant la seva actuació, 
Pol Ramos va participar en 
la prova dels 200 m braça i 
va fer un temps de 2.39.50, 
quedant en l’onzena posi-
ció i assolint la seva millor 
marca i el rècord del club 
en Sub-14. En els 100 m 
braça, va quedar novè amb 
un temps d’1.12.44. També 
va participar en el relleu del 
4x100m estils, on va quedar 
quart i va fer el relleu de 
braça.

Marisol Almeida guanya 
el Duatló de Vic
Cinc triatletes del Club Na-

tació Rubí han participat en 
el XIX Duatló Ciutat de Vic, 
que s’ha celebrat aquest 
diumenge. L’actuació més 
destacada ha estat la de 
Marisol Almeida, que ha 
guanyat la prova en la cate-
goria V3 i ha quedat en 48è 
lloc a la general. Pel que fa 
a la resta de participants, en 
V2 Ricard Valenzuela va ser 
vuitè, Gerard Blanco, 24è i 
Adelardo Gallego, 31è. En 
V1, Toni Matías va quedar 
en la posició 24a. El conjunt 
de l’equip va quedar situat 
en la 29a posició.

Derrota del Femení
En la secció de waterpo-
lo, el Femení va perdre 
contra l’EW Zaragoza, un 
rival directe, per 15-10. Les 
rubinenques hauran d’es-
forçar-se en les jornades 
que queden per assolir la 
permanència a Divisió d’Ho-
nor. / DdR

FUTBOL

El Club Escola de Futbol 
Can Mir ha estat guardonat 
amb el Premi Solidari en la 
categoria de Projecció In-
ternacional de la Federació 
Catalana de Futbol pel seu 
projecte a Bouloukoun-
da, al Senegal. El projecte 
del club rubinenc era un 
dels 21 nominats dels 60 
projectes presentats a la 
sisena edició d’aquests 
guardons. 

El projecte Bouloukoun-
da va ser endegat pel Club 
l’any 2019 i ha permès afa-
vorir la pràctica del futbol 
als nens i joves al poblat, 
aportant material esportiu 
i equipacions, adequant el 
terreny cedit per l’alcaldia 
del poblat, formant entre-
nadors, i creant equips a 
les diferents categories.

Representants del CEF 
Can Mir van recollir el 
guardó el 23 de febrer a la 
gala que va celebrar la Fe-
deració Catalana de Futbol 
a l’Antiga Fàbrica Estrella 
Damm. / DdR

Premi solidari 
de la FCF per 
al CEF Can Mir

HOQUEI LÍNIA

L’equip femení del Cent 
Patins ha rebut un reconei-
xement per part de l’Ajunta-
ment pel títol de la Copa de 
la Reina que ha aconseguit 
aquesta temporada. El reco-
neixement va ser just abans 
del darrer partit de lliga a 
la pista Francesc Calvo i va 
comptar amb la presència 
de l’alcaldessa i del regidor 
d’Esports. 

Pel que fa al partit, con-
tra el Tsunamis de Barcelo-
na, va ser fàcil pel conjunt 
local, que es va imposar per 

5-1. Quan falten tres partits 
de la lliga regular, tots a 
casa, el Cent Patins continua 
líder en solitari i ho té fàcil 
per classificar-se com a pri-
mer en el play-off pel títol.

Pel que fa al masculí, en 
la darrera jornada va acon-
seguir guanyar a la pista de 
Palma de Mallorca contra 
l’Espanya per 2-5. Pel que 
fa al masculí B, està a una 
sola victòria d’aconseguir 
l’ascens a la Lliga Or després 
de sumar tres triomfs a la 
fase d’ascens. / HCR

Reconeixement de 
l’Ajuntament al Femení 
del Cent Patins

L’equip, amb les autoritats. AJUNTAMENT-LOCALPRES



10%DTO.

En todos los tratamientos 
con Implantes Dentales 
*Consultar condiciones en clinica,

¡PROMOCIÓN!
mes de Marzo


