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L’Ajuntament vol elaborar un mapa
dels punts negres de contaminació
> La qualitat de l’aire a Rubí és bona, segons els resultats actuals
> El govern treballa per impulsar un Pla de Qualitat de l’Aire local
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Aprovat el Pla de Residus de Rubí 2019-2025,
que pretén arribar al 60% de recollida selec�va
MARTA CABRERA

El Ple municipal ha donat
llum verda al Pla de Residus
2019-2025 de la ciutat, un full
de ruta que té per objec�u
reduir la producció de residus
i fomentar-ne el reciclatge.
El Pla proposa 46 accions
dividides en diferents àmbits
de prioritat: Prevenció de residus i consum responsable;
reu�lització i preparació per
a la reu�lització; ges�ó de residus municipals i reciclatge; i
aspectes transversals.
Com a objec�us generals,
el pla té la intenció de potenciar la visió de residus com a
recursos, reduir la generació
de residus a través de la
prevenció i la reutilització,
incrementar la valorització
dels residus impulsant una
economia circular i fixar el
60% de la recollida selec�va
el 2025. De fet, el document
marca que Rubí assoleixi el
2020 un nivell de recollida
selec�va del 50%. Tot i això,
aquesta és una ﬁta que no
s’assolirà, com va reconèixer
reconeix al Ple el regidor de

Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano.
El Pla contempla un seguit
d’accions amb un pressupost
global de 4,6 milions d’euros
a desenvolupar en 7 anys.
Entre les propostes més destacades que està previst que
es desenvolupin en el Pla de
Residus, hi ha la promoció de
l’ús de menys embalatge en
el sector comercial, estudiar
la viabilitat d’implantar un
sistema de dipòsit, devolució
i retorn d’envasos, impulsar
l’intercanvi de productes,
promocionar la reparació de
béns i productes, completar
les cinc fraccions de contenidors allà on encara no n’hi
ha, potenciar la recollida
d’oli vegetal i el reciclatge del
compost, estudiar la viabilitat
del porta a porta a l’illa de
vianants, així com a la resta
del municipi, crear un Centre
de Serveis Mediambientals i
impulsar una ordenança de
residus.
Algunes d’aquestes accions, quedaran condicionades
al nou plec de clàusules del
servei de neteja i recollida

PRINCIPALS ACCIONS DEL PLA
PREVENCIÓ DE RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE
-Promoció de l’ús de menys embalatge en el sector comercial
-Foment de l’ús d’ampolles reomplibles/retornables
-Desmaterialització de la informació a l’Ajuntament i equipaments
municipals
-Estudi de la viabilitat d’implantació del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos al municipi
-Promoció del consum responsable
REUTILITZACIÓ I PREPARACIÓ PER LA REUTILITZACIÓ
-Promoció de mercats de segona mà i intercanvi
-Promoció de la reparació de béns i productes
-Reducció de les restes vegetals per mitjà de la tècnica ‘mulching
in situ’

Entre els objec�us del Pla, hi ha incrementar la recollida selec�va
ﬁns arribar al 60% el 2025. / Arxiu

de residus, que està previst
que es pugui �rar endavant
durant els propers mesos
després que una empresa
hagués impugnat el concurs.
El nou contracte tindrà
una durada de tres anys i
segons va explicar Medrano,
la intenció del consistori és
realitzar “durant aquests

tres anys un canvi de model,
perquè amb el model actual, per molts contenidors
que �nguem i per molt que
augmentem el reciclatge, no
assolirem els objec�us, cal un
canvi de model, ser valents
i estudiar les possibilitats
del porta a porta i altres
fórmules”.

GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I RECICLATGE
-Impuls a l’autocompostatge
-Millorar la recollida de la fracció vegetal porta a porta
-Fomentar la recollida d’olis vegetals i de roba
-Estudi de la viabilitat de la implantació de la recollida selectiva
porta a porta comercial a l’illa de vianants
-Estudi de la viabilitat de la implantació de la recollida selectiva de
residus domiciliaris porta a porta
-Completar amb contenidors de les cinc fraccions aquelles ubicacions que encara no en tenen
-Promoció de la recollida de matèria orgànica
-Implementar la recollida de residus selectiva al Mercat
-Millorar el sistema d’identiﬁcació a la Deixalleria mitjançant
targetes
ASPECTES TRANSVERSALS
-Evolució de la Deixalleria de Cova Solera a un Centre de Serveis
Mediambiental
-Ordenança municipal de residus

ACTUALITAT

La qualitat de l’aire de Rubí és bona
Segons els valors actuals, ob�nguts principalment en el parc
de Ca n’Oriol, la ciutat no registra nivells de contaminació elevats
MARTA CABRERA

Rubí no té un problema de
contaminació de l’aire, segons
es desprèn dels mesuraments
efectuats durant el 2018 per
la Generalitat de Catalunya
en els dos punts que té habilitats: l’Escardívol, que analitza
els contaminants PM10, i el
parc de Ca n’Oriol, que fa el
mateix amb PM10, NO2, CO,
SO2 i O3.
Es tracta d’una bona no�cia, tenint en compte que el
trànsit a la ciutat és important
i que està envoltada de grans
infraestructures viàries, a més
de tenir una elevada quan�tat
de fàbriques al municipi. Tot i
això, el regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, considera que
la situació “és millorable”, ja
que més enllà dels dos punts
de mesuratge, “l’aire es mou i
per tant hi poden haver zones
amb més contaminació que
no s’estan detectant”.
Els tres principals contaminants a la conurbació de
Barcelona són les par�cules,
els òxids de nitrogen i l’ozó
troposfèric. D’aquests tres
contaminants, Rubí només
va superar una vegada els
nivells de seguretat i va ser
el 4 d’agost, quan l’ozó troposfèric va superar en 60 µg/
m3 els valors límit de la Unió
Europea. Pel que fa a les par�cules, ni en el punt registrat
a l’Escardívol ni al parc de
Ca n’Oriol s’han superat els
llindars, tot i que únicament
té en compte PM10.
Tot i que les dades són
bones, l’Ajuntament de Rubí
vol seguir avançant per reduir
encara més les emissions contaminants. Segons ha explicat Medrano, durant aquest
mandat s’impulsarà una zona
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L’Ajuntament farà mesuratges per
detectar punts negres a la ciutat
Tot i que les dades sobre contaminació de
l’aire de Rubí no són preocupants, l’Ajuntament iniciarà una campanya de mesuratges
en diferents punts de la ciutat per detectar
punts negres, és a dir, zones que puguin registrar nivells de contaminació elevats.
Dins d’aquesta campanya, es faran mesuraments a les escoles, ja que, segons els
estudis cien�ﬁcs, la població infan�l presenta
més riscos davant la contaminació de l’aire

que els adults: “És prioritari per la salut, ara
no ens preocupa amb aquest nivell, però
en els compromisos de reducció de gasos
d’agent hivernacle hem de ser un agent més
i per això cal liderar-ho”, apunta el regidor de
Medi Ambient.
Aquestes mesures formaran part d’un Pla
de Qualitat de l’Aire que el govern local vol
desenvolupar i que comptarà amb un tècnic
que monitorarà l’aire de la ciutat.

Principals contaminants
i afectacions a la salut
- PM (Partícules en suspensió). Es classiﬁquen en funció
del diàmetre. A Rubí es detecten les PM10 a l’Escardívol i al
parc de Ca n’Oriol, però no les
PM2,5, les més petites, de les
quals no hi ha dades. Provoquen afeccions respiratòries
i cardiovasculars, a més de
càncer de pulmó. Pot afectar
el desenvolupament pulmonar
dels infants.
- NOx (Òxids de nitrogen). Els
més importants són l’òxid nítric (NO) i el diòxid de nitrogen
(NO2). Aquest darrer s’analitza
al parc de Ca n’Oriol. Amb llum
ultraviolada és responsable de
gran part de l’ozó troposfèric,
un altre contaminant. És un
gas tòxic que causa inﬂamació
a les vies respiratòries.
- Ozó troposfèric. Es forma
a partir de reaccions químiques entre òxids de nitrogen,
compostos orgànics volàtils i

carrer i cal millorar les opcions del transport públic. En
el proper contracte del bus
volem un increment de freqüències i horaris”, assenyala
el regidor.

L’objec�u de la campanya és trobar punts que puguin pa�r nivells de contaminació elevats. / Arxiu

30 al centre de la ciutat, s’augmentaran les freqüències de
transport públic, se subs�tuirà el parc motor del consistori
per vehicles més sostenibles
i es fomentarà la fiscalitat
verda per rebaixar l’emissió
de gasos contaminants, a més
d’impulsar la mobilitat a peu i
en bicicleta.
Les mesures que impulsa
l’administració local són necessàries, però, d’efecte global reduït. Per a Medrano, és
“l’ac�vitat econòmica la que
més contamina i això reque-

L’Ajuntament
vol impulsar la
mobilitat a peu
i en bicicleta i
implantar una
zona 30
reix lleis supramunicipals”.
Per això també es treballa
des d’àmbits superiors al municipal: “A escala comarcal,
s’està desenvolupant un Pla
de Qualitat de l’Aire i una de
les línies que es plantegen per

incidir en què les empreses
redueixin les seves emissions
és a través de la contractació
pública”.
L’altre gran generador de
contaminació és la mobilitat
del vehicle privat. Convèncer
la gent perquè aparqui el
cotxe i es mogui en transport
públic no és fàcil i hi ha molts
factors que ho condicionen.
“Perquè la gent canviï els
hàbits cal que sigui fàcil: hi ha
qües�ons d’accessibilitat, de
l’estat de la ciutat que tenim,
la gent ha d’anar còmode pel

Com afecta Rubí la ZBE?
També cal tenir en compte
com afecten Rubí les mesures
que han pres les autoritats
per contrarestar la contaminació als voltants de Barcelona. Des de l’1 de gener, els
vehicles que més contaminen
no poden entrar de dilluns a
divendres a la Zona de Baixes
Emissions –que engloba l’àrea
situada dins les rondes–. Es
tracta dels dièsels matriculats
abans del 2000, els vehicles
de benzina anteriors al 2000,
les motocicletes matriculades
abans del 2003 i les furgonetes d’abans del 1994.
Les dades sobre l’an�guitat dels vehicles a Rubí no
són prou exactes per a saber
quin nombre total de vehicles
pot resultar afectat, però
s’es�ma que prop d’un 10%

radiació solar. Els mesuratges
es fan al parc de Ca n’Oriol. Pot
provocar diﬁcultats respiratòries i inﬂamació, agreujament
de l’asma, i increment de
mortalitat diària. La incidència
es produeix entre el maig i el
setembre. A Rubí es va superar el nivell màxim un cop
el 2019.
- Diòxid de sofre (SO2). Prové
de la combustió de combustibles que contenen sofre. El
mesurament es fa al parc de
Ca n’Oriol. Pot afectar el sistema respiratori i ocular.
- Monòxid de Carboni (CO).
S’emet per combustions de
gas, carbó, gasoil o biomassa
i per formació química d’altres
contaminants. S’analitza al
parc de Ca n’Oriol. Redueix el
transport d’oxigen a la sang i
afecta persones amb malalties
del cor. A nivells elevats, pot
provocar la mort.

dels cotxes es veuen afectats
per la prohibició: “Això �ndrà
afectacions indirectes a la
ciutat, esperem que bones,
perquè la gent u�litzi transport públic, però calen infraestructures adequades, és a
dir, inver�r una mica menys
en autopistes i una mica més
en tramvies”.
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Alumnes de L’Estatut
Maristes acollirà el 1r Edcamp de Rubí, un espai
faran serveis comunitaris de trobada per a professionals de l’educació
a través de Rubí Solidari
REDACCIÓ

Rubí Solidari ha signat un con- Pau, mentre que la segona és
veni amb l’institut L’Estatut la participació i organització
per tal que 6 estudiants de d’una xerrada de sensibilitzal’ESO puguin realitzar 10 hores ció sobre la situació del Sàhara
de servei actiu a la comunitat, i del programa ‘Vacances en
en el marc de diferents projec- Pau’. Finalment, també poden
tes de l’entitat i tutelats per participar oferint suport en
membres d’aquesta. El servei classes d’alfabetització i llencomunitari per a l’alumnat de guatge per a nouvinguts.
secundària obligatòria és una
Segons ha explicat el preacció que vol promoure que sident de Rubí Solidari, Josep
els alumnes experimentin M. Pijuan, aquest conveni
i protagonitzin accions de podrà ser ampliat en properes
compromís cívic, aprenguin en renovacions, tant en nombre
l’exercici actiu de la ciutadania d’activitats com en el d’alumi posin en joc els seus coneixe- nes implicats, en funció de la
ments i capacitats al servei de demanda i de la satisfacció
la comunitat.
d’ambdues parts. / DdR
En concret,
Rubí Solidari
ofereix tres
possibilitats,
en cada una de
les quals poden
participar-hi
dos alumnes.
La primera és
la participació
i organització
d’un dels ‘Dijous per la pau’
de la platafor- Una de les activitats serà organitzar la concentrama Rubí per la ció mensual dels ‘Dijous per la pau’. / Arxiu

El centre Maristes de Rubí
acollirà el 29 de febrer l’activitat Endcamp #rubicity a Rubí,
una iniciativa dirigida a mestres, professors i persones
vinculades al món educatiu
de la ciutat. Es tracta de la
primera trobada d’aquestes
característiques a Rubí i pretén ser un punt de trobada
entre professionals del món
educatiu per poder compartir
experiències, debatre idees i
establir vincles que podran
fer evolucionar la tasca educativa que es desenvolupa a
la ciutat.
Seguint els principis de la
metodologia Edcamp, seran
les persones participants les
qui triaran les temàtiques que
es debatran. Posteriorment,
s’organitzaran grups de debat
per tal de discutir els temes
pels quals els participants
hagin mostrat el seu interès.
Cadascuna d’aquestes sessions serà conduïda per un
facilitador, que ajudarà a extreure algunes conclusions a
partir del debat generat pels
docents. La Fundació Jaume
Boﬁll és mentora d’aquesta

La trobada tindrà lloc el 29 de febrer al centre de Maristes Rubí. / Cedida

metodologia i és qui presta
assessorament a les trobades
perquè tinguin èxit.

L’objectiu és
compartir
experiències
debatre idees i
establir vincles per
millorar l’educació

Una de les claus de l’Edcamp és l’horitzontalitat de la
proposta. Mestres, professors
i persones vinculades al món
educatiu proposaran i parlaran en igualtat de condicions,
ja que el que es busca no és
persones expertes, sinó experiències compartides.
La trobada del 29 de febrer començarà a les 9 hores
i s’acabarà al voltant de les
14 hores. Les inscripcions

ja estan obertes i es poden
realitzar ﬁns al 2 de febrer de
forma gratuïta a través de la
pàgina web www.edcamprubicity.wordpress.com.
El format Edcamp #rubicity ve acompanyat d’una
exposició de la Biblioteca,
que es mostrarà setmanes
després de la trobada i que
recollirà les conclusions a les
quals hauran arribat els diferents grups de treball.

Ignasi Gusi Vives
Ha mort a Terrassa, a l’edat de 92 anys,
el dia 29 de desembre del 2019.
La seva esposa, ﬁlles, nets, germana i famíliars
ho fan saber a llurs amics i coneguts.
La missa en sufragi de la seva ànima se celebrarà el dimecres 29
de gener del 2020 a les 20 h a l’Església de Sant Pere de Rubí
Agraïm les mostres d’afecte i estima rebudes.

L’única clínica
d’ortodòncia
de Sant Cugat
del Vallès

Patrocinadors de la UESC
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Posen en marxa un servei d’atenció i orientació
per a persones refugiades que arriben a la ciutat
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
signat un conveni amb la
Comissió Catalana d’Ajuda
al Refugiat (CCAR) per tal
de posar en marxa un nou
servei d’atenció, orientació i
derivació de persones refugiades. A més d’assessorar
els refugiats, es realitzarà
un diagnòs�c de la situació
social del col·lec�u amb una
iden�ﬁcació de perﬁls d’asil i
refugi per millorar els protocols d’atenció a Rubí i detectar les necessitats. El conveni
contempla un ﬁnançament
per part de l’Ajuntament de
Rubí de 30.000 euros.
Des del 2016, l’Ajuntament ofereix el Servei de
Primera Acollida i el Servei
d’Atenció a la Mobilitat Internacional (SAMI) amb collaboració amb Rubí Solidari,
Rubí Acull, l’Associació de
Veïns de Les Torres, Càritas
i Creu Roja, però en els darrers temps havien detectat
la necessitat d’oferir una

D’esquerra a dreta, una representant de la CCAR, l’alcaldessa de Rubí i el regidor de Cooperació Internacional. / Localpres-Ajuntament

resposta especíﬁca a les persones que arriben buscant
refugi. “Tenim l’obligació i
l’objectiu, com a govern i
com a ciutat, d’acompanyar
les persones que més ho
necessiten i el col·lec�u de
persones refugiades són persones en situació de vulnerabilitat”, va dir l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, durant la

signatura del conveni, dijous
al ma�.
“L’experiència que tenim
en altres municipis catalans
és posi�va. Es poden trobar
respostes adequades a la
idiosincràsia de cada municipi, així com a la creixent
complexitat i els nombrosos
obstacles que afecten el món
del refugiat actualment”, va

expressar Pascale Coissard,
de la direcció de la CCAR.
El servei s’ha ubicat a
l’edifici del carrer Prim i
obrirà els dimarts i dimecres de 16 a 19 hores. En
aquestes instal·lacions,
s’iden�ﬁcaran els perﬁls i
les necessitats del col·lec�u
per atendre-les o derivar-les
a altres serveis.

Quines persones busquen
protecció internacional?
Entre les persones sollicitants de protecció internacional hi ha persones o
unitats familiars sol·licitants
d’asil o apàtrides a qui els
han denegat protecció internacional; sol·licitants d’asil
que no han entrat en el
programa estatal; persones
que han esgotat el seu període d’estada i es troben en
situació de vulnerabilitat; i
persones que es troben en
situacions administratives
sense resoldre.
Totes les persones que es
troben en aquesta situació
són vulnerables, ja que es
tracta de famílies amb menors a càrrec o monoparentals, dones embarassades,
persones grans o amb discapacitat, dones en situació de
violència masclista, persones
que han sofert discriminació
per orientació sexual, que
han pa�t tortures, violacions
o altres formes greus de
violència.

De fet, segons el regidor
de Cooperació Internacional,
Pau Navarro, el perfil que
més ha augmentat en la
demanda d’asil en els darrers mesos és el de dones
que fugen de la violència
masclista i homes que fugen de la violència de les
bandes centreamericanes
delic�ves.
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El Mercat celebra els 40 anys amb
una jornada plena d’ac�vitats
REDACCIÓ

La banda Rubí Musical Segle XXI va oferir un concert durant la tarda. / J.A. Montoya

El Mercat Municipal de Rubí
està d’aniversari, ja que fa
quaranta anys de la inauguració del nou ediﬁci. Per
celebrar-ho, els paradistes
van preparar un munt d’ac�vitats el 3 de gener durant
tot el dia, una jornada en
què el Mercat va registrar
una gran aﬂuència de públic,
especialment al ma�.
Entre les activitats, hi

havia diverses mostres dels
paradistes que van voler par�cipar, a més d’actuacions
musicals com el concert de
la banda Rubí Musical S.XXI,
que va ser tot un èxit, i tres
exhibicions de ball. També hi
va haver lectures de contes
amb l’activitat ‘Un cistell
de contes’, que va oferir als
més pe�ts diverses històries
en tres parades de l’equipament comercial.
Història del Mercat
L’actual ediﬁci del Mercat es
va inaugurar el 1980, just al
costat del carrer Torrent de
l’Alba, però el Mercat no ha
estat allà sempre. Al contrari, durant els més de cinc-

cents anys de Mercat a Rubí
–està documentat un mercat
al municipi des del 1516–
aquest va estar sempre a
la plaça que ara s’anomena
del Doctor Guardiet, primer
en paradetes, després es
va afegir una pèrgola on es
venia el peix i posteriorment
es va construir un ediﬁci a la
mateixa plaça, que es va inaugurar el 1931. A par�r dels
anys 50, aquest edifici es
va ampliar amb una planta
superior, que és com molts
rubinencs el recorden, i així
és com es va conservar ﬁns
al seu tancament, coincidint
amb la inauguració de l’actual Mercat, ja en una nova
ubicació.

Una de les imatges més an�gues que es conserven del Mercat de Rubí
és del 1914, quan aquest encara estava a la plaça Doctor Guardiet i
no tenia ediﬁci propi. / Pere Xercavins-Arxiu Roset

El projecte social al qual es
des�narà l’euro solidari de la
Nocturna es decidirà per concurs
El Centre Excursionista de
Rubí (CER) i Rubí d’Arrel, organitzadors de la Caminada
Nocturna de Rubí, han fet
públiques les bases d’un
concurs per a optar a la donació de l’euro solidari que
es recapta amb cadascuna
de les inscripcions a l’ac�vitat i que es des�narà a un
projecte d’interès social per
a la ciutat.
El concurs servirà per escollir dos projectes als qual
se’ls adjudicaran les aportacions solidàries recollides
en la 11a i la 12a edició de
la Nocturna.
Les candidatures es podran presentar ﬁns al proper
31 de gener, de manera
presencial a la secretaria
del Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals (CRAC), de
dilluns a divendres de 10 a
13 hores i de 18 a 21 hores,
o bé de manera telemà�ca
al correu cracrubi@gmail.
com. S’hi poden presentar
totes les associacions sense
ànim de lucre de Rubí que
�nguin entre les seves ﬁna-

litats l’acció social.
Segons han explicat els
organitzadors, es valorarà
que els projectes tinguin
impacte directe en la ciutat,
i de manera preferent, que
tinguin repercussió en la
inclusió social, el manteniment del patrimoni local i
natural o ﬁnalitats educa�ves. Caldrà presentar una
memòria tècnica i econòmica que con�ngui informació
bàsica com presentació de
l’en�tat, introducció del projecte, objec�us, les accions
a desenvolupar, pressupost
i calendari d’execució.
El jurat de la convocatòria estarà format per un
membre de l’organització de
la Nocturna i dues persones
vinculades al teixit sociocultural de la ciutat amb
trajectòria reconeguda.
Els projectes guanyadors
opten a rebre una aportació
econòmica de 1.200 euros
cadascun, corresponents a
l’aportació solidària de l’11a
Nocturna (2018) i la 12a
(2019). / DdR
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Rubí tanca el 2019 amb una població
oficial de 77.464 habitants
Redacció

La població oficial de Rubí és
de 77.464 habitants, segons
les dades definitives del padró municipal del 2019, que
acaben de ser publicades
per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquests
77.464 habitants, el 50,5%
són dones (39.106), mentre
que el 49,5% són homes
(38.358).
Aquesta nova xifra suposa un increment poblacional de 1.041 persones,
l’augment interanual més
important de la darrera
dècada. Cal recordar que La ciutat va superar l’any 2016 la xifra dels 75.000 habitants, passant a ser considerada com a gran
la ciutat va experimentar ciutat. / Arxiu
un fort creixement de població a finals dels anys 90 la crisi econòmica els anys als 76.423 habitants, un calcular la participació dels
i principis del 2000. Així, si 2007 i 2008. Des del 2009, 1,1% més que l’any anterior, ajuntaments en els tributs
l’any 1998 el padró oficial de quan la ciutat registrava una mentre que aquest 2019, de l’estat o per establir els
Rubí se situava en els 55.728 població de 72.987 perso- el creixement ha estat de serveis que el municipi ha
d’oferir, entre altres. Rubí
ciutadans, deu anys després nes, Rubí ha patit un esta- l’1,3% del padró.
Les xifres oficials del pa- va superar el 2016 la xifra
la població era de 71.927 cament poblacional amb
creixements interanuals que dró municipal prenen com dels 75.000 habitants, que
habitants.
a referència la població a suposa la consideració del
El creixement, però, es no superaven l’1%.
Aquesta tendència es cada municipi l’1 de gener municipi com a gran ciutat
va desaccelerar en els últims anys de la dècada, va començar a revertir l’any de cada any i s’utilitzen pel que fa a la relació tribuAFF_DRUBI_258X162,5_RH.pdf
1
17/12/19
11:48
coincidint amb l’esclat de 2018, quan es va arribar per diverses qüestions com tària amb l’estat.
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Augmenta el preu del
lloguer a Rubí en el tercer
trimestre del 2019
Entre els mesos de juny i encara per sota de la mitjasetembre, la mitjana del na catalana i comarcal.
preu del lloguer a Rubí va
Així, la mitjana acumuaugmentar fins a arribar als lada a Terrassa és de 611
680 euros mensuals, el que euros, per sota de Rubí, però
significa un encariment de en canvi, a Sabadell és de
gairebé 50 euros respecte 669 euros. Més elevat és a
a l’anterior trimestre, se- Cerdanyola, de 765 euros i
gons les dades publicades pel que fa al preu del lloguer
per l’Agència Catalana de de Sant Cugat aquest té una
l’Habitatge. Pel que fa a les mitjana de 1.119 euros.
dades acumulades –és a dir,
Pel que fa a la mitjana
la mitjana del preu del llo- acumulada de la comarguer de tots els contractes ca del Vallès Occidental,
vigents a Rubí–, la mitjana aquesta és de 722 euros i la
és de 656 euros.
mitjana catalana és de 730
Aquest augment capgi- euros. Cal tenir en compte
ra la tendència del segon que a Barcelona, la mitjana
trimestre de l’any, quan el és de 972 euros. / DdR
lloguer va experimentar un retrocés de prop de 28
euros.
A la resta de
ciutats de la comarca i al conjunt
de Catalunya el
preu del lloguer
també ha augmentat, motiu pel
qual Rubí conti- El preu del lloguer a la ciutat s’ha tornat a
nua mantenint-se incrementar. / Arxiu
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ERC reclama al govern destinar 1 milió
d’euros en habitatge al pressupost 2020
Malgrat tot, el líder republicà no creu que el govern, format pel Partit dels
Socialistes de Catalunya i
En Comú Podem, tingui en
compte les al·legacions:
“Pensava que existiria un
diàleg, però veiem que no,
el pressupost el van presentar amb poca antelació
i només se’ns va convocar a
dues reunions per lliurar-nos
documentació”.

M. CABRERA

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ha presentat diverses esmenes als
pressupostos inicials del
2020, que es van aprovar
fa unes setmanes al Ple. El
grup republicà es va abstenir en la votació: “Vam
decidir esperar la resposta
deﬁnitiva, volem facilitar la
vida dels ciutadans i que la
ciutat millori, no anem amb
idees preconcebudes i per
això ens vam abstenir com
a gest de bona voluntat”,
ha recordat Xavier Corbera,
portaveu d’ERC.
Ara han presentat diverses al·legacions per tal
de poder incidir en els pressupostos. La proposta més
destacada és la d’invertir un
milió d’euros en habitatge,
una partida que s’hauria
d’incloure en el pressupost.
Segons ha explicat Corbera, “a Rubí hi ha milers de
pisos tancats i una oferta
estancada amb bombolla
immobiliària, davant la rebaixa del govern, la proposta

Xavier Corbera, amb els mitjans locals. / Cedida

d’Esquerra és que s’incopori
a través de l’Institut Català
de Finances un milió d’euros destinat habitatge”. El
pressupost que l’executiu
local destinarà a habitatge el
2020 és un 40% menor que
el del 2019.
D’altra banda, ERC també demana en aquestes esmenes que es debati el futur
de la Plana del Castell, la
passera entre aquest barri i
l’Escardívol o els futurs usos
de l’ediﬁci del Vapor Nou.

Entre altres demandes,
Corbera ha aﬁrmat que cal
dotar de més inversió la
previsió contra incendis i les
contingències, una recomanació que també fa Intervenció, l’òrgan que s’encarrega de veriﬁcar que totes
les accions del consistori
s’emmarquin dins la legalitat, en el seu informe tècnic
del pressupost. L’aprovació
deﬁnitiva dels comptes es
portarà a aprovació deﬁnitiva els pròxims dies.

Satisfets per la creació d’una
taula de negociació
D’altra banda, sobre la recent
investidura del socialista Pedro Sánchez amb l’abstenció
dels diputats d’Esquerra al
Congrés, Corbera s’ha mostrat satisfet pel fet d’haver
aconseguit que “es reconegui el conﬂicte i que hi hagi
una taula de negociació, és
obvi que hi ha desconﬁança,
perquè es tracta del PSOE”,
però considera que és una
qüestió de responsabilitat:
“Hem d’utilitzar cadascun
dels elements que tenim per
resoldre el conﬂicte i arribar
a la República”.

L’AUP convoca per dissabte una assemblea oberta per
fer balanç de la feina feta i tractar reptes de futur
L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha convocat per
aquest dissabte 11 de gener
al matí una assemblea oberta a totes les persones que
vulguin participar del projecte de la formació. Des de
l’AUP recorden que són una
candidatura assembleària
en la qual poden participar
“totes aquelles persones
que vulguin treballar per
Rubí des d’una perspectiva
municipalista i transfor-

madora”. En aquest sentit,
apunten que compten amb
el suport d’organitzacions
com la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Esquerra
Unida i Alternativa (EUiA),
Alternativa Ciutadana de
Rubí (ACR) o el Partit Pirata,
però que són “una assemblea de persones i no una
coalició de partits”.
Per aquest motiu, la formació arrenca l’any amb la
convocatòria d’una assem-

blea per fer balanç econòmic i de la feina feta tant
a la institució com a les
comissions. A la trobada
també es plantejaran altres
temes com la relació amb les
Candidatures Alternatives
del Vallès o la participació en
el Consell de la República.
Entre els objectius de la
candidatura assembleària
per aquest mandat hi ha el
de potenciar la feina activista que desenvolupa, més en-

llà del treball a l’Ajuntament,
amb el suport a projectes
associatius com el Centre
Rubinenc d’Alternatives
Culturals (CRAC) o l’impuls
d’iniciatives populars. De
fet, destinen el 42% del sou
de la regidora del seu grup
municipal a fomentar iniciatives ciutadanes.
L’assemblea tindrà lloc
aquest dissabte 11 de gener
a les 10 hores al CRAC, al
carrer Sant Joan, 1. / DdR
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L’atur s’ha man�ngut estable
durant el 2019 a la ciutat
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ATUR INTERANUAL A RUBÍ 2019
Font: Generalitat de Catalunya

REDACCIÓ

Segons les dades més recents que ofereix el Servei
d’Ocupació de la Generalitat
de Catalunya sobre l’atur,
l’índex d’atur a la ciutat de
Rubí durant el darrer any s’ha
man�ngut estable al voltant
dels 4.600 aturats i una taxa
del 12%.
Concretament, la ciutat
tanca el 2019 amb un augment ínfim que fa que hi
hagi 4.683 (+16 interanual)
persones inscrites en les
llistes de parats. Tenint en
compte que el 2018 es va
tancar amb 4.667 persones
inscrites, la variació ha estat

mínima, tot i que lleugerament nega�va pel que fa al
nivell d’ocupació.
De fet, Rubí només va
aconseguir baixar de la barrera dels 4.500 aturats al
juny, coincidint amb el període es�val.
Pel que fa al perﬁl de la
persona aturada a Rubí és
d’una dona entre 40 i 54 anys
i que treballava anteriorment
en el sector dels serveis.
Cal destacar que dels 4.683
aturats que hi ha a la ciutat,
2.777 són dones i 1.906
homes. Respecte els àmbits
d’ac�vitats, el sector serveis
és el més afectat per l’atur,
amb 3.186 persones que

no troben feina, seguit de la
indústria, on hi ha 771 persones a les llistes de l’atur.
En relació amb la resta
de ciutats de la comarca, les
dues grans capitals, Sabadell
i Terrassa, han pogut reduir
mínimament el seu atur durant el darrer any. Sabadell
ha tancat l’any amb 12.224
parats (-280) i Terrassa ho
ha fet amb 13.919 (-59). En
canvi, Sant Cugat, que ha
tancat el desembre amb
només 2.639 aturats, sí que
ha incrementat una mica
durant el 2019 el nombre
d’aturats (+138) i també ho
ha fet Cerdanyola, que ara té
2.581 aturats (+115).

La Cecot espera que el nou govern de
l’estat implan� mesures que afavoreixin la
compe��vitat de les empreses catalanes
REDACCIÓ

La Cecot ha celebrat la constitució d’un nou govern a
l’estat espanyol després de
mesos de negociació i de
manca d’acció política. La
patronal considera que el
període de transitorietat polí�ca en què ha estat immers
l’estat era nega�u per a l’estabilitat polí�ca i no afavoria
el bon desenvolupament de
les empreses del país. En
aquest sentit, la patronal
espera que el nou govern
implan� mesures i reformes
que afavoreixin l’economia i
les empreses.
Amb tot, la patronal Cecot emplaça ara als par�ts
polí�cs amb representació
al Congrés dels Diputats
a treballar per aconseguir
uns pressupostos que posin
solució al problema de fi-

nançament català, el dèﬁcit
en infraestructures i que
ajudin als autònoms i a les
empreses a créixer.
En aquest sen�t, Cecot
ha expressat en diverses
ocasions la necessitat de
diàleg i debat entre els polí�cs i els representants dels
agents econòmics per tal
de poder posar en marxa
reformes i noves polí�ques
per fer avançar el país de
manera consensuada.
Propostes per millorar la
compe��vitat de les pimes
i es�mular l’economia
La patronal Cecot farà arribar en els propers dies a
tots els representants polí�cs del Congrés un decàleg
amb propostes i reivindicacions per tal de millorar la
competitivitat i estimular
l’economia. Un conjunt de

propostes que la patronal
porta reclamant des de la
convocatòria de les eleccions del mes d’abril passat.
Entre aquestes propostes hi ha la millora del finançament de Catalunya,
propostes per millorar
la fiscalitat d’empreses i
persones autònomes, la
necessitat de fomentar la
internacionalització de les
empreses o propostes per
ordenar i fer més eﬁcient el
mercat laboral.
Cecot també fa èmfasi
en la necessitat de treballar
per millorar les prestacions
socials a la seguretat social
i de les co�tzacions que fan
les empreses o d’accelerar la
transició energè�ca orientada en millorar la compe��vitat de la indústria, seguint
els models del centre i nord
d’Europa.
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informeu, ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ
ŐƌĂƚƵŢƚĂ͕ŝĂŵĠƐ͕ĂƚŽƚŚŽŵƋƵĞ
us
obsequiarà
un ,ŽƵƐĞ
imant
us informeu, amb
ƌŝƟƐŚ
͞<ĞĞƉĐĂůŵΘ^ƉĞĂŬŶŐůŝƐŚ͊͟
us obsequiarà amb un imant

͞<ĞĞƉĐĂůŵΘ^ƉĞĂŬŶŐůŝƐŚ͊͟
Al 2020, tots els rubinencs a
aprendre
idiomes
i a assolira
Al 2020, tots
els rubinencs
ĞůƐ
ƐĞƵƐ ŽďũĞĐƟƵƐ
aprendre
idiomes Ăŵď
i a ƌŝƟƐŚ
assolir
House!
ĞůƐ ƐĞƵƐ ŽďũĞĐƟƵƐ Ăŵď ƌŝƟƐŚ
House!

NOU
NOU ANY,
ANY, NOUS
NOUS PROPÒSITS!
PROPÒSITS!
Anglès
per a nens
d’1 any
Anglès

Anglès
ESO iAnglès
Batxillerat

Anglès intensiu
Tots elsintensiu
nivells
Anglès

Preparació
&͕ŝWƌŽĮĐŝĞŶĐǇ
Preparació
&͕ŝWƌŽĮĐŝĞŶĐǇ

Idiomes per a empreses
;ŽŶŝĮĐĂƚƐƉĞƌ&hEͿ
Idiomes per a empreses
;ŽŶŝĮĐĂƚƐƉĞƌ&hEͿ

EŝǀĞůůϭĚ͛ĂŶŐůğƐ͕ƌƵƐ͕ũĂƉŽŶğƐ͕
italià, alemany i francès
EŝǀĞůůϭĚ͛ĂŶŐůğƐ͕ƌƵƐ͕ũĂƉŽŶğƐ͕

per a nens d’1 any

ESO i Batxillerat

Tots els nivells

italià, alemany i francès

Comença ara!
Comença ara!

www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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a només uns dies que ha entrat en vigor la nova Zona de Baixes Emissions
(ZBE) de Barcelona, que restringeix
l’accés al trànsit pels vehicles més contaminants
a la capital catalana i part de les ciutats més
properes. El motiu pel qual les autoritats han
tirat endavant aquesta mesura és per intentar
frenar la contaminació atmosfèrica d’aquesta
zona.
Mesures com aquestes ja s’han pres o es
prendran en els propers anys en les principals
ciutats europees, que pateixen la contaminació, especialment per l’ús del vehicle privat.
A Rubí, que està escassament a 20 km de
Barcelona, els mesuraments efectuats des de
dos punts fixos no indiquen que hi hagi un
nivell ni alarmant ni preocupant de la conta-

F

EDITORIAL

Ciutats més verdes

minació atmosfèrica. Una bona notícia, si es té
en compte el trànsit a la ciutat, la proximitat a
grans autopistes també molt transitades i un
gran teixit industrial.
Per ser més rigorós, el consistori té la
intenció d’impulsar mesuraments mòbils per
detectar punts contaminats que ara són impossibles de detectar, especialment al voltant
de les escoles. Certament, els estudis científics
alerten que els infants és un dels col·lectius
més afectats pels efectes nocius dels gasos

Cartes de la Ciutadania

Agraïment Cavalcada
Voldria, per aquest mitjà, donar les gràcies a
totes aquelles persones que, de forma voluntària i desinteresada, col·laboren i fan possible
que la Cavalcada de Reis es pugui dur a terme,
destinant hores i dies de la seva vida personal,
per tal que els nostres infants tinguin, per
unes hores, la il·lusió de veure els seus Reis
Mags i el seu Carter Reial, i com no, el Mag
Rubisenc. Gràcies enormes per la vostra feina,
malgrat que, de vegades, es vulgui treure valor
a aquestes persones i a aquesta feina, lluny dels

interessos personals i/o polítics.
Xavier Jardí Recasens
Solo en Rubí
Dos árboles de navidad luminosos, un túnel
y un laberinto de luz. ¿En qué Ayuntamiento
se ve eso? Solo en Rubí.
Y nuestra querida alcaldesa gasta dinero
en eso, pero no arregla las calles y aceras de
su pueblo. Si no vale para alcaldesa, debería
dimitir.
Sofia Rao Rey

contaminants i que inclús pot afectar el seu
desenvolupament cognitiu.
La mesura s’inclourà dins d’un Pla de
Qualitat de l’Aire de Rubí que l’Ajuntament
vol impulsar i que esperem que es concreti aviat,
donat el retard habitual amb el qual s’aproven
(o no) els plans estratègics de la ciutat.
En aquest context, fa uns dies es va aprovar
el Pla de Residus 2019-2025, aprovat pràcticament fora de temps i que el regidor responsable, Andrés Medrano, ja va reconèixer durant

el Ple que no era prou ambiciós, però que era
millor aprovar-lo que retardar-ne l’aprovació.
El Pla té l’objectiu d’aconseguir que els
rubinencs reciclin el 60% dels residus, una fita
que ara mateix sembla difícil d’aconseguir amb
el model de recollida d’escombraries actual.
En qualsevol cas, són passos endavant per
a un model de ciutat més sostenible i menys
contaminant i davant les dificultats que els
estats assoleixin compromisos en aquesta
matèria, són les ciutats –per la salut dels seus
habitants– les que han de fer un pas endavant
i, com a nuclis contaminants, fer tot el possible per reduir el seu impacte mediambiental
i ser més verdes. No només està en joc el
futur del planeta, sinó també la salut dels seus
habitants.

ARTICLE D’OPINIÓ

Capulat, Capulat
Ramon Capolat Agut
Exregidor ICV
Aquest va ser el títol que encapçalava un
article de l’ara tot poderós Saul Gordillo,
quan exercia, si no m’equivoco, de director
de l’edició del PUNT a Rubí a finals dels
90. Certament parlava de mi, però com
ja va demostrar amb el titular, no deia res
que fos contrastat. El meu cognom s’escriu
Capolat, cosa que ell segur desconeixia (i
no va contrastar) perquè ni tan sols havíem
parlat mai.
L’anècdota em serveix per il·lustrar un
costum que sembla que s’està instal·lant en
els plens municipals, de citar-me personalment, bé pel que he dit o pel que he deixat
escrit.
La veritat és que m’honora ser citat pels
màxims representats de la ciutat que m’ha
acollit, però els hi demanaria que ho fessin
puntualment. No cal citar-me a cada ple. No
és voluntat meva fer de ventríloc de ninots
sense guió, dit amb tots els respectes que
em mereixen.
Parlar per boca d’altre és un recurs que els
polítics utilitzen freqüentment. Cites textuals no falten en un discurs polític que vulgui
posar en valor el que es diu. Citar el que han
dit “els altres” per posar-los en evidència, pot

ser una càrrega de profunditat en la batalla
dialèctica, però d’aquí a utilitzar aquest
recurs en cada ple, pot ser contraproduent.
La cosa comença a fer-se reiterativa i alhora
demostra una manca de recursos dialèctics
que no ajuden a pujar el nivell discursiu d’una
part de la classe política local.
En aquesta modalitat discursiva no falta
tampoc la utilització de “coletilles” que un
servidor va fer servir en la curta trajectòria
de regidor. Un exemple és l’ús que se’n fa dels
mots “Fum i titulars”. Llegeixo articles, tuits,
comentaris de Facebook, ... on apareixen
aquest mots, com per dir-me (a mi i a la meva
gent) “toma esa”. Doncs no. Quan sento o
llegeixo que se’m cita o es fa referència al
que he dit, no puc evitar un primer “subidón”
d’autoestima i un increment del Narcís que
tots portem a dins. Mai m’he sentit ofès,
ni he pensat que traïa res del que havia dit,
fet o defensat. Les cites ajuden a reforçar
arguments, però mai poden ser l’argument. I
aquest és el mal, la pobresa argumental.
Els pregaria que si continuen en aquest
afany de citar-me, a mi o als meus escrits, ho
complementin amb bons arguments, amb
propostes concretes, amb contingut material.
Deixin les formes i passin a la substància.
Crec que no costa gaire. Fins i tot jo vaig
ser capaç d’aconseguir-ho i si no, preguntin
als que em citen.

El Tuit de la setmana

4 de gener

jordi muntan
@JordiMuntan
imatge post botellon.i
no eren críos,eren
adults.distància als
contenidors,uns 5 o 6
metres màxim.distància
entre neurones d cada
cervell, inﬁnita.#rubicity

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials
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Destralada pressupostària a
les polítiques d’habitatge
Joan Puntí
ERC

El Consell d’Administració
de Proursa va aprovar a principis de desembre el Programa d’Actuació per al 2020.
Proursa és una societat municipal que gestiona a Rubí
la promoció pública i social
d’habitatge. Aquests darrers
anys, el programa d’actuació
d’aquesta societat es basava
en el Pla Estratègic d’Habitatge de Rubí (PEHR) 2015
-2019, que es definia com
“l’instrument de planificació
que guiava les intervencions
municipals en l’àmbit de
l’habitatge, particularment, i
de forma intensiva per afrontar l’emergència habitacional
de les persones damnificades
per la crisi econòmica”.
La primera sorpresa és la
reducció de prop d’un 40%
del pressupost de Proursa.
Una decisió justificada apellant a un Pla Econòmic i
Financer tot i que, curiosament, el Pla Econòmic
Financer 2019-20 contemplava pràcticament les mateixes limitacions per al 2019
que per al 2020. Es tracta
doncs d’una pràctica habi-

tual els darrers quatre anys
i que consisteix a apel·lar a
conceptes tècnics complexos
per donar a entendre que és
tècnicament inevitable allò
que és, en realitat, una decisió política. El pressupost
doncs passa dels més dels
2.770.937 euros del 2019
a 1.562.937 euros perquè
el govern local ha decidit
que l’ampliació de la borsa
d’habitatge social a Rubí no
és una prioritat.
Per posar en context
aquesta dràstica destralada
pressupostària a les polítiques d’habitatge, posem-les
una mica en context: l’Ajuntament de Salt, per exemple,
amb una població d’una mica
més de 30.000 habitants,
va aprovar l’octubre passat
invertir 3,3 milions d’euros
per comprar un total de 83
habitatges exercint el seu
dret a tanteig i retracte. El
juliol d’enguany Sant Cugat
va incorporar 58 habitatges
i suma ja 575 nous pisos de
lloguer protegit que gestionen directament (Rubí
compta actualment amb
129 pisos). A banda de les
actuacions de les administracions locals, el govern de
la Generalitat destinarà 20

milions d’euros a la compra
de pisos provinents d’execucions hipotecàries i l’Institut
Català de Finances obrirà
una línia de crèdits tous de
100 milions d’euros per a la
rehabilitació d’habitatges. El
context és, doncs, d’ampliar
notablement i no de reduir la
despesa en adquisició d’habitatge públic amb l’objectiu
d’assolir el mandat de solidaritat urbana que assenyala la
Llei d’Habitatge de Catalunya (borsa d’habitatge social
equivalent al 15% del parc
d’habitatge de la ciutat).
També sorprèn el fet que
aquestes retallades dràstiques
en polítiques d’habitatge les
proposi una regidoria liderada per En Comú-Podem.
Durant els darrers dos anys
aquest és el partit que ha
denunciat sistemàticament
la manca de planificació i
inversions del govern local pel que fa a l’habitatge
públic. És el mateix partit
que l’any passat va votar en
contra d’uns pressupostos
que eren un 40% superior als
que ara ens proposen. Això
sí, a les reunions del Consell
d’Administració els gots són
reciclables i no hi ha ampolles d’aigua de plàstic.

El Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí i el Centre d’Estudis Rubinencs
publiquen un nou Butlletí
Jordi Vilalta
President del Centre
d’Estudis Rubinencs

Ja es troba a la venda a les
principals llibreries de Rubí
el número 76 del Butlletí del
Centre d’Estudis Rubinencs
i el Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí.
Els treballs que s’ofereixen al lector són un petit
estudi de Jordi Font sobre
les representacions dels emperadors romans i dels seus
familiars en les peces numismàtiques que es conserven
als magatzems del Museu
de Rubí; un altre al voltant
dels cent anys de la creació
de l’actual Escola Mare de
Déu de Montserrat, la trajectòria històrica de la qual és
presentada per Núria Feixas
i Jordi Vilalta; en ocasió dels
40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques de Rubí, un documentat

article del nostre historiador
local Jaume Parras glossa
les vicissituds polítiques
que donaren com a resultat
la formació d’un consistori
governat per forces decididament d’esquerres, i, abans
de l’habitual noticiari, presentem una entrevista de
Guifré Lloses a l’escriptor i
il·lustrador rubinenc Enric
Larreula, de la qual es des-

prenen interessants reflexions sobre el present i el futur
de la llengua catalana.
També s’hi poden llegir
altres petits treballs i ressenyes: l’Esbart Dansaire de
Rubí, el Casino Espanyol, el
mestre Rusiñol, l’article ‘Perdó i reconciliació’ de Miquel
Montoliu...
El preu de venda al públic és només de 6 euros.
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No (me) votan ustedes bien
Partit dels Socialistes de Catalunya
de Rubí

Cuando un grupo político,
como es el caso del del Partit
dels Socialistes de Catalunya
de Rubí, trabaja con verdadera vocación de servicio en
esto de la política municipal,
tiene el deber de leer y escuchar las opiniones de toda la
ciudadanía. Estas opiniones,
subjetivas siempre en mayor
o menor grado, constituyen
una representación de las
diferentes sensibilidades
que cohabitan en un mismo
espacio: todas son válidas y
todas nos enriquecen de un
modo u otro.
Existen excepciones,
claro.
Es el caso del artículo
‘Qui governa Rubí?’ firmado
por Aitor Sánchez y publicado en diversos medios
locales.
Echemos un breve vistazo al texto.
La importancia del léxico utilizado, lo que connota
y denota: trilerismo, omertá.
Connotaciones pseudomafiosas, o paradelincuencia-

les. La crítica es siempre
legítima, claro está, pero
en un texto el tono lo es
todo, y el uso de la ironía
requiere de cierta pericia en
la escritura.
En el texto mencionado,
lo desacertado de cierto
lenguaje difumina dicha crítica y se adentra en la mera
descalificación, por cierto,
injustificable.
Claro está que, en los
últimos tiempos, aquello
a priori injustificable lo es
si es en aras de arremeter
contra todo y todos aquellos que no opinan lo que
ciertos sectores: ya saben,
la consabida retahíla de
fascistas, colonos, botiflers,
etc. ya son meros epítetos,
por ello es necesario agregar
al decálogo otros adjetivos
más imaginativos.
Recuerde siempre, señor
Sánchez, que este grupo
municipal puede cometer
errores, pero no es reprochable el trabajo diario y
constante que, orgullosas y
orgullosos, desempeñamos
cada día, todos los días,
para toda la ciudadanía, sin
excepción. Y sin recurrir a

prácticas mafiosas, aclaro.
Toda esta dedicación no es
humo; es más, intentamos
convertir nuestro programa
en realidades tangibles que
repercutan en el bienestar
de todos los rubinenses y las
rubinenses.
Con todo, esto es anecdótico. El núcleo del artículo
bien podría ser el argumentario que se arroja desde la
atalaya de la superioridad
moral: “Treballen per una
ciutadania cada vegada més
submisa, cada vegada més
acrítica i adormida. Una
ciutadania de ciutat resort,
sense voluntat per construir
un demà, granges de vot fàcil alimentades pels mitjans
generalistes.”
Esto es, no votan ustedes
bien, o al menos no votan
lo que a mí me gustaría, o
básicamente lo que sucede
es no me votan a mí. ¿Es eso
lo que opina de sus conciudadanos y conciudadanas?
Otra vez, el tono es muy
importante.
Recuerde, sr. Sànchez
que “les opinions seran sempre nostres”, y estaría bien
responder por ellas.
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GUIA GASTRONÒMICA

Natsuki, auténtica cocina japonesa
Natsuki no es el típico restaurante japonés
caro y de estética minimalista. Es un local pequeño ambientado como las típicas Izakayas
que hay en Japón, es decir, Natsuki es una
autèntica taberna japonesa. Nuestras tapas
y platillos japoneses tienen auténtico sabor a
Japón y lo mejor de todo es que todo es 100%
casero y original, acompañado de un trato
cercano, cordial y sobre todo muy humano.
Cabe destacar las sugerencias de Mai-chan
como las gyoza mar y montaña, los harumaki
teriyaki o nuestro plato estrella karaage mayo
don y como no nuestros mochis caseros.
Si te gusta el anime, el manga, la cultura o
la comida japonesa, éste es tu sitio.
Os esperamos.

GUIA GASTRONÒMICA

Restaurante familiar
Kubik, especialista en
cocina catalana
Kubik es un restaurante familiar nuevo
en Rubí, enfocado
en la cocina catalana. Trabajamos una
amplia carta de tapas
variadas, carnes a la
brasa y arroces por
encargo.
Los viernes y
sábado ofrecemos
cenas, tanto en la
terraza como en el
comedor climatizado.
Disponemos de un
comedor interior para
comidas familiares y
grupos pequeños.
Más información
y reservas en la c/
Magí Raméntol, 6, y
en el teléfono 93 042
91 53.
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Els pneumàtics amples

És millor muntar un pneumàtic
més ample? Resulta que per a
alguns aspectes sí és millor,
però per d’altres és pitjor. El
que no hem de fer és deixarnos emportar per modes, sinó
muntar el pneumàtic més
adequat per al tipus de cotxe,
potència, conducció que fem i
clima de la zona.
El club automobilista alemany ADAC va comprovar fa
uns anys que un pneumàtic
més ample dona més adherència en sec. Amb un mateix
pneumàtic (parlant de compost

i dibuix), a més amplada es
millora l’adherència. Això es
nota sobretot a l’hora de frenar
en sec.
A més, augmenta la superfície de contacte i suport
del cotxe sobre el terra i això
implica millorar lleugerament
l’estabilitat. L’amplada del
pneumàtic acostuma a tenir a
veure sobretot amb la potència
i amb el pes del vehicle. Com
més gran sigui, més amplada
ha de tenir el pneumàtic.
Però més amplada té diversos inconvenients: a igual

compost i dibuix del pneumàtic,
augmenta la resistència al
rodament, la qual cosa implica
que augmenta lleugerament el
consum i emissions contaminants i també que augmenta
el soroll de rodament.
L’altre inconvenient és que
augmenta la probabilitat de
patir aquaplanning, és a dir,
la pèrdua de tracció i control
quan hi ha molta aigua en el
paviment.
Per Redacció / AMIC
www.circulaseguro.com

Com podem viatjar segurs?
El cinturó de seguretat i els
sistemes de retenció infantil
són fonamentals per a la
seguretat dels menors i de la
resta dels ocupants.
Tant el cinturó com les
cadires infantils són d’ús obligatori, sigui quin sigui el trajecte i la via. Si no utilitzem
aquests sistemes podem sortir
disparats del cotxe. Si viatgem
en les places posteriors és
igualment important cordarnos el cinturó.
Quant als més petits de la

casa, és important portar-los
asseguts i subjectes amb una
cadira adequada al seu pes i a
la seva talla.
No heu d’oblidar que cal
desactivar l’airbag quan es
col·loca la cadira infantil al
seient davanter i que aquesta
cal situar-la en el sentit contrari a la marxa.
Els menors de 12 anys tenen prohibit viatjar als seients
davanters, excepte que utilitzin dispositius homologats.
Si tenen una estatura igual

o superior a 1,35 m poden
viatjar als seients davanters
sempre que utilitzin el cinturó
de seguretat.
Als seients posteriors els
menors que no arribin a 1,35 m
hauran d’utilitzar una cadira.
Si el nen mesura 1,35 m o
més i viatja als seients posteriors pot fer-ho indistintament
amb una cadira o amb el cinturó de seguretat.
Per Redacció / AMIC
www.autonocion.com

MASCOTES

Divendres, 10 de gener de 2020

El conill com a mascota
Els conills com a mascotes
han demostrat ser molt intelligents, reconeixen el seu
amo, aprenen trucs, reconeixen el seu nom, etc.
Aquests animals tenen
tendència a fugir i amagarse, aquest comportament
està determinat per la seva
supervivència en la natura,
on són víctimes dels depredadors. En una llar, es comporten de manera semblant,
si perceben sorolls forts s’encongeixen amb les orelles
cap enrere, amb els ulls molt
oberts i tremolen.
Per tenir un conill com a
mascota, és molt important
que l’entreneu des
del primer dia. Heu
agafar-lo i acaronar-lo amb suavitat
durant uns minuts i
després deixar-lo
una altra vegada a l’interior
de la seva gà-

bia. El ritual de les carícies
s’ha de fer diverses vegades
al dia, tots els dies, perquè el
conill entengui que està fora
de perill.
No heu de pretendre
portar el conill en braços
durant molta estona, ja que
necessita el seu espai.
Quant a l’alimentació,
els conills són molt delicats.
Són herbívors i la seva dieta
es compon de diversos vegetals, amb un component
ﬁbrós important. Tendeixen
a menjar molt de ferratge i
poc gra.
Heu de proporcionar-li
aliments que continguin
gran quantitat de cel·lulosa i
no massa sucres simples
o midó. Heu
de saber que
necessiten menjar
cada poc temps,
ingereixen petites quantitats
de tant en tant

i contínuament. De fet, s’ha
calculat que poden arribar
a ingerir aliments ﬁns a 80

vegades al dia.
Per Redacció / AMIC
queridasmascotas.com

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat
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GUÀRDIES NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

Alimentació per a diabètics

GENER 2020
- 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
2. BARADAD
- 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
3. ORIOL
- 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
4. MAS
- 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
5. BATLLORI
M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
6. ARUMÍ
- 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
7. MIÑARRO
N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
8. CA
- 93 699 13 05
C. RIERA, 12
9. SCHMID
- 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
10. PROGRÉS
- 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
11. XAPELLI

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
MIÑARRO - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

ARUMÍ M.
BARADAD
BATALLÉ
BATLLORI
BLANCA
CA N’ORIOL
CONDAL
CUYÀS
ESPERT
FARELL
GIBERT
HIDALGO-MOSCARDÓ
KRONOS
MAS
MIÑARRO
ORIOL
PARRILLA
LOZANO
PIERA
PROGRÉS
RUIZ
SANSI
SCHMID
XAPELLI

Magí Ramentol, 7
Av. Barcelona, 55
Francesc Macià, 23
Milà i Fontanals, 5
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
Ntra. Sra. de Lourdes, 35
Calderón de la Barca, 11
Milà i Fontanals, 43
Francesc Macià, 86
Sant Jordi, 25
Torres Oriol, 4
Sabadell, 79
Passatge Cronos, 9-11
Torres Oriol, 4
Segòvia, 1
Safir, 28
Xercavins, 2
Passeig Les Torres
Plaça Josep Sapés, 4
Verge de Fàtima, 13
Ctra. Sabadell, 95
Ctra. de Terrassa, 16-18
Riera, 12
Víctor Català, 22

Zona Mercat Municipal
A prop de l’Estació
Carrer Major
Davant la Floristeria Martínez
Zona Ca n’Oriol
Zona Ca n’Oriol
Mercadona-Biblioteca
Avinguda L’Estatut
Zona Casino
Zona La Serreta
Zona Col·legi Maristas
Zona La Serreta
Zona Rubí 2000
Zona Col·legi Maristes
Zona alta Ca n’Oriol
Zona Can Fatjó
Zona església de Sant Pere
Zona Les Torres
Zona Sant Jordi Parc
Davant congelats La Sirena
Zona Nord
Zona Centre
Zona Església Sant Pere
Les Torres

93 697 34 56
93 699 09 53
93 699 04 30
93 699 03 88
93 699 55 08
93 699 22 81
93 699 87 09
93 269 51 03
93 699 13 43
93 699 02 91
93 699 68 99
93 697 36 40
93 586 06 26
93 699 43 98
93 697 49 42
93 699 43 98
93 699 13 05
93 699 10 72
93 697 71 63
93 697 79 93
93 699 50 12
93 697 62 73
93 699 13 05
93 588 07 08

Les persones que tenen
diabetis no produeixen insulina, per la qual cosa el
sucre que ingereixen en la
seva alimentació diària a
través de diferents aliments
no pot ser introduït a les cèllules, això es tradueix en el
fet que els nivells de sucre
en sang augmenten més del
normal.
Les persones diabètiques han de cuidar molt la
seva alimentació i controlar
els àpats per mantenir els
seus nivells de sucre constants i no patir recaigudes.
No tenir sota control aquest

tema pot comportar després conseqüències, afectar
òrgans com els ronyons, els
ulls i ﬁns i tot el cervell; a
més de poder aparèixer altres malalties com és el cas
de l’edema macular.
Per evitar aquestes conseqüències, cal vigilar l’alimentació i tenir uns hàbits
alimentaris saludables.
· Limitar el consum d’aliments elevats en greixos
saturats i àcids trans: llet
sencera, dolços, pastissos,
aliments fregits, amaniments, margarina…
· Menjar aliments rics en

ﬁbra: cereals, civada, arròs
integral i pa.
· Cuinar els aliments
amb poca sal.
· Menjar diàriament fruites i verdures, sobretot les
verdures de color verd fosc
(espinacs, bròquil o cols de
Brussel·les) i les verdures
taronja (pastanagues, carbassa, carbassó…).
· Evitar les begudes carbonatades i alcohòliques.
· No saltar-se cap dels
àpats del dia.
Per Redacció / AMIC
www.detusalud.com

ESPECIAL NADAL
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La màgia dels Reis d’Orient omple els carrers
Els rubinencs reben de forma mul�tudinària El recorregut de l’espectacular Cavalcada
els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar
no passa pel barri de Les Torres
Rubisenc, el Carter Reial i tot
un conjunt de personatges
d’animació, com fanalets
de llum, fades, estrelles,
elefants, camells o planetes.
Tampoc es van voler perdre
la festa els Amics dels Automòbils An�cs de Rubí, que
van treure a passejar l’an�c
cotxe de Bombers de Rubí i
que carregaven els regals,
la banda Rubí Musical S.XXI
i l’en�tat Les Anades d’Olla
de Rubí, que va recollir els
xumets dels nens, entre
altres. Ni tampoc van faltar
les carrosses de llançaments
de caramels, la primera i
l’última. En total, es van
repartir quatre tones de

MARTA CABRERA

Milers i milers de persones
no es van voler perdre diumenge a la tarda l’arribada
de Melcior, Gaspar i Baltasar, que van desfilar pels
carrers de Rubí i van poder
sen�r de ben a prop el caliu
dels rubinencs, que van
voler estar presents en una
de les cites més populars de
la ciutat.
Ses Majestats van poder
arribar a la ciutat el 5 de gener gràcies a la crida de les
paraules màgiques per part
dels infants rubinencs, amb
l’ajut, com ja és tradició, del
Mag Rubisenc, un dels personatges més enigmà�cs i
emblemà�cs de la ciutat. Els
Reis d’Orient van aparèixer
poc abans de les 18.30 hores
a l’Escardívol, on milers de
persones esperaven la seva
arribada. A l’Escardívol, els
Reis van rebre la clau de la
ciutat de mans de l’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar�nez,

caramels tous.
La Cavalcada va sortir
des de l’Escardívol i va recórrer els carrers del centre. Enguany, en comptes
d’apropar-se ﬁns a Les Torres com havien fet sempre,
Ses Majestats es van desviar
pel carrer Cervantes per
anar cap al barri del Progrés
i el 25 de Setembre. Posteriorment, totes les carrosses
de la Cavalcada van retornar
pel carrer Cervantes, l’avinguda Barcelona i el passeig
Francesc Macià fins a la
plaça Doctor Guardiet, on
Melcior, Gaspar i Baltasar
van fer l’adoració al nen
Jesús.

Els Reis, just després de la seva aparició màgica a l’Escardívol. / M.C.

una clau màgica que els va
permetre obrir els panys de
totes les cases durant la nit
i repar�r tots els regals amb
l’ajut dels seus patges.
Després de l’arribada a
l’Escardívol, Melcior, Gaspar

Baltasar va ser el Rei més aclamat, com sempre. / M.C.

i Baltasar, el rei més buscat
pels infants, van pujar a les
seves carrosses per ser els
grans protagonistes de la
Cavalcada, que va tornar
a ser molt multitudinària,
especialment al passeig

Francesc Macià i l’avinguda
Barcelona, amb els carrers
plens per veure passar els
Reis d’Orient. A més dels tres
reis i les seves majestuoses
carrosses, també van par�cipar en la Cavalcada el Mag

Gaspar, saludant des de la seva carrossa. / M.C.

Melcior, just després de la seva arribada a Rubí. / M.C.
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El rei Melcior va llegir el tradicional discurs en representació de Ses Majestats. / J.A. Montoya

La Cavalcada va comptar amb molta animació. / J.A. Montoya

Instant en què l’alcaldessa dona a Melcior la clau de la ciutat. / M.C.

El Mag Rubisenc va fer de mestre de cerimònies de l’arribada dels Reis d’Orient. / M.C.

EL Bòjum va recollir els xumets dels infants. / J.A. Montoya

El camell, un dels elements més simpà�cs de la rua. / M.C.

Els fanalets de llum també van par�cipar en la Cavalcada. / J.A. Montoya
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‘Els dimoniets’ compleixen 10 anys
sobre els escenaris del Casal Popular
REDACCIÓ

La rubinenca Laia Borràs
va escriure ara fa deu anys
l’obra de teatre ‘Els dimoniets’, un muntatge que té
com a referència la història
tradicional dels pastorets,
però enfocada des de la visió
dels dimonis, que esdevenen els personatges principals de la representació.
Des d’aleshores, s’ha representat de forma ininterrompuda al Casal Popular com
a cloenda de la campanya
de Nadal i després de les
representacions de l’obra
‘Els Pastorets’.
La celebració de la primera dècada de l’obra ‘Els
dimoniets’ portarà al Casal
Popular tres representacions, una més que l’any passat. L’11 de gener hi haurà
dues, a les 12 i les 18 hores
i l’úl�ma el 12 de gener a
les 18 hores. En tots tres
casos, està prevista la par�cipació d’una quarantena

‘Els Dimoniets’ tornaran al Casal Popular, en un any marcat pel seu 10è aniversari. / Arxiu

d’infants d’entre 4 i 12 anys
en la representació. A més,
coincidint amb l’aniversari,
en les diverses actuacions,
hi apareixeran an�cs actors
i actrius com a homenatge
al desè aniversari d’aquesta
posada en escena.
Com a novetats del mun-

tatge del 2020 hi haurà nous
personatges i s’instal·laran
micròfons ambientals a l’escenari per tal de garan�r una
millor audició i seguiment
de l’obra a tot el teatre. A
banda, un any més, els professors de l’Escola de Música Pere Burés oferiran la

INFANTIL

El Mag Rubisenc ja ha tancat el seu laboratori i no el tornarà a obrir ﬁns l’any vinent. / M.C.

seva col·laboració de música
en directe durant l’espectacle. El preu de l’entrada és
de 3 euros i les entrades es
poden adquirir a través de
www.casalpopular.org o bé
a la taquilla del Casal Popular una estona abans de les
representacions.
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‘El viatge de la Marta’ de Neus
Ballús, propera projecció del
Cicle Gaudí al teatre La Sala
‘El viatge de la Marta (Staﬀ
Only)’ és la primera pellícula programada aquest
2020 en el marc del Cicle
Gaudí. El film, dirigit per
Neus Ballús i amb guió de
Pau Subirós i la mateixa Ballús, es projectarà a la nostra
ciutat el pròxim divendres
17 de gener al teatre municipal La Sala.
La pel·lícula és un retrat polièdric del turisme
occidental a l’Àfrica i de la
mirada del turista sobre la
realitat africana. La Marta
(Elena Andrada), una noia
de 17 anys, passa les vacances de Nadal al Senegal amb
el seu pare, Manel (Sergi
López), i el seu germà pe�t,
Bruno (Ian Samsó).
La fascinació de la Marta
pel Khouma, un càmera senegalès que treballa ﬁlmant
les excursions dels turistes,
tensarà la ja conﬂic�va relació amb el seu pare. Els
vídeos del Khouma, ﬁlmats
per satisfer els turistes,
permeten a la protagonista

descobrir els mecanismes
interns del negoci del turisme. Alhora, establirà amistat amb l’Aissatou, una noia
que neteja les habitacions
de l’hotel, amb qui �ndrà
una relació més intensa del
què s’esperava.
‘El viatge de la Marta’
és una història d’iniciació a
la vida adulta, una mirada
crítica sobre les desigualtats socials i els perjudicis
derivats del turisme dels
ciutadans del primer món
als països en vies de desenvolupament.
El ﬁlm ha estat nominat
a millor pel·lícula, direcció,
protagonista masculí i so als
XII Premis Gaudí i ha estat
presentat a la secció oﬁcial
del Fes�val de Màlaga 2019,
entre altres.
La projecció a La Sala
�ndrà lloc a les 21 hores i
el preu de l’entrada és de
4,5 euros, de 3 euros per als
�tulars del Carnet Jove i 2x1
per a subscriptors del Club
Vanguardia. / DdR

Uns 1.500 infants fan una visita
al laboratori del Mag Rubisenc
Uns 1.500 infants han visitat
aquest Nadal el campament
del Mag Rubisenc ubicat al
Museu Municipal Castell
(MMUC). Tots ells van poder
lliurar-li les seves cartes a
l’emissari de Ses Majestats,
que va atendre visites del 2
al 4 de gener a la tarda.
Enguany, el primer passi
del 2 de gener va estar
reservat per a nens i nenes
amb diversitat funcional,
amb l’objectiu d’apropar

l’experiència d’aquesta
visita a tots els infants de
la ciutat.
Per amenitzar l’espera, ja
que els infants entraven sols
al campament i per rigorós
ordre d’arribada, el públic va
poder gaudir d’un espectacle
d’animació a càrrec de la
companyia Xarop de Canya.
Ta m b é v a n p o d e r
aprofitar la seva visita al
campament per elaborar
fanalets de Reis, que després

van servir per guiar el camí
dels Reis d’Orient durant la
nit del 5 de gener. Un cop
més, els infants també van
trobar un arbre dels desitjos
on van poder penjar les seves
il·lusions per a la ciutat.
Entre tots aquells que van
deixar per escrit el seu desig
es va escollir, per sorteig, els
nens i nenes que van poder
pujar a l’escenari durant la
rebuda dels Reis d’Orient a
l’Escardívol. / DdR
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MÚSICA

PATRIMONI

Concert del grup de música
Queralt Albinyana Blues Trio
De la mà de la Societat de
Blues de Rubí arriba a Rubí
el Queralt Albinyana Blues
Trio, també conegut com
a QBlues3. Es tracta d’un
nou projecte sorgit durant
el 2019 que ofereix música
blues en format acústic, amb
un repertori que abasta des
de temes dels anys 30 de

Sippie Wallace o Memphis
Minnie, passant pel blues de
postguerra de Chicago, ﬁns
a intèrprets més contemporànies com Katie Webster o
Koko Taylor.
El concert tindrà lloc a
l’Espai l’Aurora, a la plaça
d’Anselm Clavé, l’11 de gener a les 20 hores. / DdR

Vermut musical amb el rubinenc
Jan Díaz a l’Espai l’Aurora
L’Asociació l’Espai l’Aurora,
un espai ubicat a la plaça
d’Anselm Clavé, ofereix el
12 de gener a les 12.30
hores un vermut musical
amb el cantautor rubinenc
Jan Díaz.
Díaz va començar la
seva trajectòria musical a
finals dels anys 80 en diferents projectes musicals,
però no va ser ﬁns al 2004
que va aconseguir gravar el
primer EP, ‘Últimamente’,
mentre que el 2008 va publicar ‘Señales acústicas’,
amb la col·laboració de
diversos músics. El 2013
va enregistrar el disc ‘Duna

blanca, cançons i misteris’.
Des del 2015, Rubén Castro (teclats) i Juan Carlos
Arévalo (percussió) acompanyen el músic en els seus
concerts.
Aquest no és l’únic concert organitzat per l’Espai
l’Aurora durant aquest mes,
ja que el 25 de gener a les
21 hores està prevista una
actuació de Miguel Ángel
Delgado, un poeta i músic
de Granada, acompanyat
pel cantautor Curro Rumbao. A més, tots els dijous
del mes s’organitzaran jam
sessions de 19 a 22 hores al
mateix espai. / DdR

El cantant Dani Ramírez continua la
promoció del seu èxit ‘El chándal’
REDACCIÓ
El cantant rubinenc Dani
Ramírez, que l’any 2019
va fitxar per la companyia
discogràfica M2 Music, ha
tancat un gran any amb la
promoció del seu darrer
single ‘El Chándal’, un tema
pop amb tocs de flamenc
que parla sobre la superació
dels problemes i que recorda
al mític grup ‘El Último de
la Fila’.
El tema, acompanyat
d’un videoclip, compta amb
250.000 reproduccions a Youtube i CanalVevo, i s’ha fet
un lloc a les principals llistes
de ràdio estatals, despuntant
especialment a Andalusia i a
emissores com Cadena Dial,
on l’artista rubinenc fa cinc
anys que sona ininterrompudament amb els seus èxits.
Durant el 2019, Dani ha
recorregut bona part de la
geograﬁa de l’estat espanyol
amb els seus singles ‘A mil
kilómetros’ i ‘El Chándal’,
promocionant els temes a les
principals ràdios i televisions
i oferint diversos concerts.

Imatge promocional del darrer single del cantant rubinenc. / Cedida

Madrid, Barcelona, València,
Valladolid, Bilbao, Múrcia,
Toledo, Sevilla, Granada,
Màlaga o Còrdova són algunes de les ciutats que ha
visitat. Cal destacar els seus
concerts en IFEMA o Buho
Real, a Madrid, a la sala
d’espectacles Mae West de
Granada o el seu darrer concert a Múrcia, que s’emetrà
aviat a Canal 7.
Dani Ramírez es mostra
satisfet per la bona acollida
del seu últim treball i ja pre-

CLASSIFICATS

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE SRA. para limpieza. 632.104.499

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
COMPREM llibres, còmics,
cromos, Scalextric, joguines,

antiguitats. També restes pisos
i cases. 679.736.491

para el llançament d’un nou
single, també acompanyat de
videoclip, que sortirà aquest
mes de gener. Enguany, també publicarà un nou àlbum,
que està acabant d’enllestir.
Els propers concerts de
l’artista rubinenc seran el
19 de gener a la sala Oncle
Jack de L’Hospitalet, el 24
de gener a La Bóveda de
Saragossa, el 25 de gener a
Honky Tonk de Madrid i el
29 de febrer a la sala Acme
de Cerdanyola.

El GCMR-CER
organitza una
sortida cultural
a Cubelles
El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMRCER) ha organitzat pel proper diumenge 19 de gener
l’habitual sortida mensual
del cicle cultural ‘Conèixer
Catalunya’.
Aquesta vegada els participants visitaran la població
de Cubelles, al Garraf, per conèixer els seus principals elements d’interès patrimonial,
com ara l’església parroquial
de Santa Maria, el monument
a Charlie Rivel o la casa Travé. També es realitzarà una
visita guiada al castell de la
localitat. La sortida ﬁnalitzarà
amb una petita excursió al
poble abandonat de Gallifa,
als afores de Cubelles.
La sortida s’iniciarà al
pàrquing de l’Escardívol a
les 9 del matí i l’esmorzar
i el dinar serà Cubelles. Els
interessats i interessades,
poden contactar amb Jordi
Vilalta (600793022) o enviar
un correu a gcmr.cer@gmail.
com.
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El guardonat espectacle
‘Oopart’de la companyia de circ i
teatre Tresperté arriba a La Sala
REDACCIÓ

La Sala acollirà aquest diumenge 12 de gener a les
18.30 hores la representació de l’espectacle familiar
‘Oopart, historia de un contra�empo’, de la companyia
granadina Tresperté Circo
Teatro, consolidada com una
de les companyies de circ més
importants del panorama del
circ contemporani espanyol.
Es tracta d’un muntatge que
ha rebut múl�ples guardons:
va ser l’espectacle més premiat en els PACA del 2016
(millor espectacle de carrer,
millor escenografia, millor
vestuari i millor il·luminació)
i ha rebut reconeixements
internacionals com el Premi
del públic en el Fes�val Ma-

labharía i el guardó al millor
espectacle de carrer de la Fira
Friburg (Alemanya).
‘Oopart’ presenta al públic una peculiar tripulació,
arribada d’una altra època,
i ens proposa la possibilitat
de fer viatges en el temps
per un mòdic preu i gaudint
dels seus millors números de
circ, però aquest dia no és
un dia qualsevol dins de la
seva ru�na de venedors ambulants. I és que manipular
el temps, sovint té les seves
conseqüències.
Es tracta d’un espectacle
sensorial, capaç de transmetre en clau d’humor la
nostàlgia pel circ i on darrere
una estè�ca futurista es juga
amb el concepte de viatge
en el temps, un viatge ple de

La companyia rubinenca
Fata Morgana estrena
‘Peces’ a Barcelona
La companyia rubinenca Fata
Morgana Teatre estrenarà
aquesta setmana l’obra ‘Peces’ a Barcelona, a la Casa
dels Contes, al carrer Ramon y Cajal, 35, del barri de
Gràcia. La representació es
podrà veure els dijous 9, 23
i 30 de gener a les 21 hores.
‘Peces’ té una durada
d’una hora i mitja i és un
espectacle format per obres
curtes que tracten temes
diferents com el sexe, la
història, la jus�cia o l’amor,
des de diferents punts de
vista i a partir de gèneres
diversos com el drama o la
comèdia.
Les obres han estat escrites i dirigides per Pol Borrell i
els intèrprets són Sandra Esteban, Gerard Morcillo, Ro-

ger Buendia, Míriam Lladó,
Carol Blanco, Joan Montana
i Paula Solano.
El muntatge va ser estrenat al teatre municipal La
Sala el passat mes de setembre; però per a l’estrena de
Barcelona s’han afegit dues
peces més: ‘Salts’, una obra
estrenada a la 2a Mostra de
Microteatre de Sabadell del
passat octubre, i ‘Treballant
un camp de fems’, estrenada
en l’úl�ma edició del Fes�val
Addictes al Microteatre de
Rubí, fa unes setmanes.
Les entrades per assis�r
a la representació a la Casa
dels Contes costen 8 euros
i es poden comprar al web
d’Atrápalo. També es poden
reservar trucant al 697 472
709. / DdR

L’obra es va estrenar a Rubí al setembre. / Cedida

jocs, coreograﬁes, acrobàcies,
màgia i objectes que prenen
vida... i que converteixen el
teatre en una pista de circ
amb una inoblidable funció.
Les entrades de l’obra,
programada per La Xarxa,
tenen un preu de 5 euros per
als socis de La Xarxa i de 6
euros per als no socis.

Tresperté és una companyia formada per Paco Caravaca, Claudia Or�z, Angelo (Carmine Piccolo) i Luis
Ayuso. / Cedida
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Divendres, 10 de gener de 2020

AGENDA

··················································

DIVENDRES 10 de gener
Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec de l’Associació d’Amics
de l’Astronomia TRI-A Rubí. A les
21.30h a l’Ateneu.
Concert de punk
A càrrec de Chroma. A les 22h
al CRAC.

A càrrec del CasalXou. A les 18h a
La Sala. Aportació: 5€. Org.: Casal
de la Gent Gran de Rubí.
Concert de blues
A càrrec de QBlues3. A les 20h a
l’Espai l’Aurora. Org.: Societat de
Blues de Rubí.
··················································

DIUMENGE 12 de gener

DISSABTE 11 de gener

Vermut musical amb Jan Díez
A les 12.30h a l’Espai l’Aurora.
Org.: Associació Espai l’Aurora.

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9h a
la pl. Onze de Setembre. Org.:
Centre Cultural Raja Ioga.

Ball al Casal
A càrrec de Melody. A les 16.30h
al Casal de la Gent Gran. Org.:
Casal de la Gent Gran de Rubí.

‘Els dimoniets’
A les 12h i a les 18h al Casal Popular. A càrrec dels infants del
Casal Popular i de professors de
l’Escola de Música Pere Burés.
Preu: 3€.

‘Els dimoniets’
A les 18h al Casal Popular. A càrrec dels infants del Casal Popular i de professors de l’Escola de
Música Pere Burés. Preu: 3€.

··················································

Espectacle solidari amb La Marató de TV3

Espectacle familiar: ‘Oopart’
A càrrec de Tresperté Circo Teatro. A les 18.30h a La Sala. Preu:

EXPOSICIONS

6€/5€ (socis). Org.: La Xarxa.
··················································

DILLUNS 13 de gener
Tertúlia: ‘El rebut de l’aigua i el
seu tractament’
A càrrec de Montse Solé, biòloga
i directora de l’àrea de clients
de Sorea. A les 18h a l’Ateneu.
Inscripció prèvia. Org.: Aula
d’Extensió Universitària.
··················································

DIMECRES 15 de gener
Sortida cultural a Vilafranca
Sortida al Museu del Vi de Vilafranca del Penedès. A les 9h.
Org.: Casal de la Gent Gran de
Rubí.
Club de Lectura: ‘Els anys’
A càrrec de la llibreria L’Ombra.
A les 19h.
Presentació del llibre ‘El mechero de la vida’
A càrrec d’Abril Garcia. A les 19h
a la Biblioteca.

Diorames de Nadal
A càrrec de l’Associació de Pessebristes de Rubí. A l’Aula Cultural
ﬁns al 12 de gener. Feiners de 17.30h a 20.30h i diumenges i festius
de 12h a 14h i de 17.30h a 20.30h.
Exposició d’il·lustracions de Zuzanna Celej
Fins al 29 de gener a l’Espai de Llibres Lectors al Tren.
Retrats d’Antoni Marsal
A la Biblioteca ﬁns al 31 de gener.
··················································

DIJOUS 16 de gener
Jam Session
De 19h a 22h a l’Espai l’Aurora.

DE
RUBÍ

ESPORTS
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WATERPOLO | TORNEJOS

WATERPOLO | COPA DE LA REINA

El Juvenil Femení del CN Rubí guanya
el torneig Be Water My Friend

El Sènior Femení del
Natació Rubí disputarà
la Copa de la Reina

Coincidint amb l’època de
Nadal, diversos equips de
categories inferiors del Club
Natació Rubí van disputar
una sèrie de tornejos de
waterpolo. En concret, van
tenir ac�vitat dos equips juvenils, un cadet, dos alevins
i un benjamí.
En categoria juvenil, els
dos equips del club, tant el
masculí com el femení, van
aconseguir uns magnífics
resultats durant el VII Be
Water My Friend, disputat
a Lloret. L’equip femení es
va proclamar campió del
torneig i el masculí va assolir la segona posició i tots

Els dos juvenils van par�cipar en el pres�giós torneig. / Cedida

dos equips van demostrar
un gran nivell.
D’altra banda, l’equip

cadet masculí va disputar el
WP Camp a Molins de Rei,
assolint la novena posició

ﬁnal.
També els més petits
del club van disputar el ja
tradicional Christmas Cup.
Dos equips alevins (un masculí i un femení) van par�cipar en aquest torneig de
Sabadell. L’equip masculí va
assolir una més que meritòria tercera posició ﬁnal
i el femení va quedar en la
dotzena posició.
Un dels equips benjamins va disputar el mateix
torneig, però en aquest
cas a les instal·lacions del
CN Molins de Rei, assolint
també la dotzena posició
ﬁnal. / CNR

NATACIÓ | ENTITAT

Més de 50 nedadors afronten el primer repte
de l’any a la setena edició del 100x100 del CNR

El Sènior Femení del CN Rubí. / Cedida

Per sisè any consecutiu,
el Sènior Femení del Club
Natació Rubí s’ha classiﬁcat
per disputar la fase ﬁnal de
la Copa de la Reina, que es
durà a terme a les installacions del CN Sabadell, a
Can Llong.
La Copa de la Reina �ndrà lloc entre el 28 de febrer
i l’1 de març, alhora que
també es disputarà, al mateix lloc, la Copa del Rei.
Els equips que s’han
classificat per disputar la
fase ﬁnal de la compe�ció

són el CN Mataró, el CE
Mediterrani, el CN Sabadell,
el CN Sant Andreu, el CN
Terrassa de Bea Or�z, el CN
Boadilla i el CN Sant Feliu, a
més del CN Rubí.
Les rubinenques han
aconseguit el bitllet de classiﬁcació per aquesta compe�ció després d’acabar la
primera volta entre els vuits
primers equips classiﬁcats
de Divisió d’Honor. Tot i això,
les rubinenques tenen di�cil
passar la primera eliminatòria. / CNR

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’Horitzó A arrenca el 2020
amb un triomf a Sant Cugat

Nedadors i nedadores par�cipants en l’ac�vitat tradicional del Club Natació Rubí. / Cedida

El Club Natació Rubí va
organitzar el 4 de gener la
setena edició del 100x100,
una ac�vitat que consisteix
a nedar el màxim possible
de sèries de 100 metres.
L’edició va comptar amb
una par�cipació de 55 nedadors, que van afrontar el
repte d’acabar les 100 sèries
de 100 metres, fent relleus o
simplement par�cipant dins
de les seves possibilitats.
Un objec�u igual de dur
que reconfortant que va
permetre a tots no només
gaudir d’un ma� d’entrenament, sinó també compar�r
experiències, esforços, i un
bon ambient en un ma� de
natació.
Tornejos de natació
Pel que fa a la secció de
natació, durant aquests dies
de Nadal va par�cipar en

diversos tornejos.
A les instal·lacions del
CN Barcelona es va disputar el Trofeu del nedador
complet Reis en categoria aleví, una prova on es
comptabilitza la suma dels
temps de les proves de
100 m dels quatre estils.

Els nedadors Nil Monleon
(35a posició) i Òscar van
Doorn (48a posició) van ser
els representants del club
rubinenc. Cal destacar que
Nil Monleon va aconseguir
la classiﬁcació per disputar
la final després de fer un
dels 40 millors temps.

Els nedadors sènior van ser sisens en el Trofeu de Batalla d’es�ls de
Santa Perpètua de Mogoda. / Cedida

També l’equip sènior
va diputar el Trofeu Batalla
d’es�ls a Santa Perpètua de
Mogoda, prova en la qual va
assolir la sisena posició per
equips. / CNR

L’equip A de bàsquet del CE
Horitzó va començar l’any
amb un triomf a Sant Cugat
contra l’UESC ASDI en el
marc del Torneig de Reis
2020 que organitza cada
any l’entitat santcugatenca. El par�t va tenir lloc al
pavelló espor�u municipal
de la ciutat i va tenir un
resultat de 34-52 favorable
als visitants.
Tot i la teòrica diferència
entre els dos equips en la

categoria, a la pista es va
plasmar una igualtat que feia
va�cinar un ﬁnal ajustat. En
el tercer quart, l’equip rubinenc va empènyer en defensa i va aconseguir ﬁnalitzar
alguns contraatacs, distanciant-se en el marcador.
Per l’Horitzó van jugar
José Roldán (24), Joan Lupión (18), Pablo Plaza (8),
Helena Corbella (2), Efrain
Escalona, Julen Vergara i
Daniel Latre. / CE Horitzó

