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«El món està ple de patiment, però també de superació del mateix» (Helen Keller, escriptora i activista sordcega nord-americana del segle XX).
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Més de 9.000 rubinencs
participen en el cribratge a Rubí
Les proves PCR serveixen per detectar 145 de persones
asimptomàtiques, però que eren portadores del virus
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SETEMBRE-NOVEMBRE 2020

Avui divendres 4 de desembre
a les 12 h* al Mercat Municipal
a través d’un directe d’Instagram
Molta sort a tots i a totes!

Ofertes i
promocions
exclusives
a la teva
butxaca

@aamercatmunicipalrubi
@diariderubi

*L’hora pot estar subjecte a modificacions. Premi repartit en 30 vals amb un valor de 10€ cadascun.
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El cribratge detecta 145 positius asimptomàtics
després de fer més de 9.000 proves a Rubí
rEDACCIÓ

Rubí ha estat un dels municipis on s’han fet més proves. / Cedida

El cribratge que va fer el
Departament de Salut la
setmana passada a Rubí,
concretament a la zona del
CAP Anton Borja, va facilitar
la identificació de 145 positius asimptomàtics. En total,
es van fer 9.315 proves PCR,
de les quals un 1,5% van
donar resultat positiu.
Rubí va ser de llarg la
ciutat on la gent va partici-

par de forma més activa en
aquestes proves per detectar
casos de covid-19 i, per tant,
també ha estat el municipi
amb més positius. A la resta
de ciutats de la Regió Metropolitana Nord on s’han
fet cribratges, el nombre de
proves ha estat molt menor.
A Sabadell, entre els barris
de Can Balsach i La Serra,
s’han fet 2.959 PCR, de les
quals han donat positiu 40.
En total, a la regió, s’han

realitzat més de 30.000 PCR,
amb un resultat de 345 positius per covid-19.
Nadal, màxim 10 persones
El govern de la Generalitat de Catalunya ja ha fet
públiques les mesures de
seguretat que implementarà
de cara a celebrar el Nadal
d’enguany. Els àpats o festes
de Nadal podran comptar
amb un màxim de 10 persones, inclosos els infants, i es
recomana que no siguin de
més de dues bombolles de
convivència.
Pel que fa al toc de queda nocturn, es retarda fins
a dos quarts de dues de la
matinada (1.30h) per la Nit
de Nadal i Cap d’Any, mentre que per Reis s’establirà
un horari màxim fins a les
23 h.
Pel que fa a la mobilitat,
es recomana que es minimitzi i es mantingui en l’entorn
proper. Es permetrà el retorn
al domicili familiar de les
persones que es trobin fora
de Catalunya per motius

laborals o d’estudi. Si venen
de l’estranger, hauran de
presentar una PCR negativa,
tal com estableix el govern
espanyol.
El pla també contempla
excepcions per als bars i restaurants: els grups podran
ser de 6 persones per taula
els dies 24, 25, 26 i 31 de
desembre i 1 de gener. A la
nit de Nadal i Cap d’Any es
permetrà obrir fins a la 1 h.
Pel que fa a les trobades
als domicilis, es recomana
que es facin en la mesura
del possible a l’aire lliure i si
es fan a l’interior, s’aconsella
ventilar abans i després i fer
ús constant de la mascareta
mentre no s’estigui consumint, així com seguir les
pautes d’higiene de mans.
El govern també té previst facilitar les visites a les
persones grans que viuen a
les residències. Es permetrà
la sortida de les persones
grans per anar a casa dels
familiars els dies 24, 25, 26
i 31 de desembre i l’1, el 5 i
el 6 de gener.

La situació epidemiològica
a Rubí es manté estable
Rubí continua amb una situació epidemiològica estable,
tot i que el risc de rebrot és
ara de 377, lleugerament superior a la setmana passada.
La incidència acumulada és
ara de 229, inferior al de la
setmana passada. L’única
dada preocupant és l’increment de la velocitat de
reproducció de la malaltia,
que ara ja està per sobre de
l’1, concretament en 1,64.
Entre el 23 i el 29 de
desembre, a Rubí s’han
confirmat 91 casos positius
de coronavirus, a banda
dels detectats durant el
cribratge. Ara mateix hi ha
17 persones ingressades a
l’hospital, sis menys que la
setmana passada.
127 morts per coronavirus
Pel que fa a la mortalitat, en
els darrers dies s’han produït tres noves defuncions i ja
són 127 les persones mortes
a Rubí per coronavirus des
de l’inici de la pandèmia.
Durant tot aquest temps
s’han detectat 3.375 casos
positius de covid-19 a la
ciutat.
Pel que fa als nous contagis, la mitjana d’edat és de

48 anys i el 59% són dones.
A Catalunya, la situació
també sembla força controlada, amb la velocitat de
reproducció de la malaltia
per sota de l’1 i un risc de
rebrot de 217. Ara mateix hi
ha 1.591 persones amb covid a l’hospital, de les quals
438 són a l’UCI. Pel que fa al
nombre de morts, des del 23
de desembre han mort 308
persones pel virus.
Situació a les escoles
En relació amb la incidència del coronavirus a les
escoles, hi ha tancats dos
grups de l’institut Duc de
Montblanc, un de 2n d’ESO
i un de 3r d’ESO. Al Col·legi
Balmes hi ha un grup confinat de 2n d’ESO i al Regina
Carmeli, un grup de 2n de
Cicle Formatiu.
A l’Escola Joan Maragall
hi ha 18 alumnes de P4
confinats, 14 alumnes d’extraescolars i dos companys
del transport escolar. Al
Ramon Llull, hi ha un grup
tancat de 4t de Primària. Per
últim, al Centre d’Educació
Especial de Ca n’Oriol, hi ha
cinc alumnes confinats i un
docent. / DdR

Actualitat

Alarma entre els comerciants i
els restauradors per la inseguretat
El col·lectiu demana a l’Ajuntament més presència policial al carrer
redacció

Els comerciants i restauradors locals consideren
que la ciutat viu “una greu
situació d’inseguretat que
cada cop és fa més patent”.
Per aquest motiu, l’Associació de Comerciants, Serveis
i Restauració ha posat en
marxa una campanya de recollida de signatures entre
la ciutadania per denunciar
el que consideren que és un
aumgent important de la
inseguretat al carrer.
El col·lectiu afirma que
s’ha d’enfrontar “diàriament” a situacions de “robatoris, agressions, vexacions, insults i amenaces”,
el que suposa una situació
“cada dia més preocupant,
tant pels comerços com per
la resta de ciutadans”.
En aquesta recollida de
firmes, els comerciants i els
restauradors reclamen “mesures extraordinàries” per
tal d’erradicar la situació,
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El sector considera que la presència policial al carrer hauria d’incrementar-se. / Arxiu

el que s’hauria de traduir
en “més presència policial
al carrer i actuacions més
contundents”.
Un cop hagi acabat la
recollida de signatures, l’Associació de Comerciants,
Serveis i Restauració té
previst lliurar-les a l’Ajunta-

Els comerciants
diuen que han
patit robatoris,
agressions, insults
i amenaces
ment amb la voluntat que
aquest prengui les mesures

oportunes per millorar la
seguretat als carrers tant al
centre com en els diferents
barris.
Les fulles per participar
en aquesta campanya de
recollida de signatures es
poden trobar a diversos establiments de la ciutat.

Atropellament mortal de
dos ciclistes rubinencs a
la C-1413
redacció

Dos ciclistes de Rubí van
perdre la vida aquest diumenge passat després que
un cotxe els atropellés a la
carretera comarcal C-1413
a l’alçada de la depuradora
de Rubí, al terme municipal del Papiol. Un tercer
ciclista, també veí de Rubí,
va ingressar en estat crític
a l’Hospital de Bellvitge,
segons va informar el Servei Català de Trànsit.
El conductor del turisme que va provocar
l’accident, de 80 anys, va
perdre el control del vehicle en un revolt per causes
que s’estan investigant, va
envaïr el sentit contrari i
va atropellar els ciclistes.
L’home va ser detingut per
homicidi imprudent i no va
donar positiu ni en el test
d’alcohol ni en el de drogues. Després de declarar,
la jutgessa del cas el va
deixar en llibertat amb càrrecs. Les víctimes mortals

són un home de 66 anys i
una dona de 43 anys, els
dos veïns de Rubí.
L’accident es va produir
poc abans de les 12 h i fins
al lloc dels fets van acudir
cinc unitats de Mossos
d’Esquadra i cinc unitats
del Servei d’Emergències
Mèdiques. La carretera va
estar tallada més de dues
hores.

MAGNÍFIC
BAIXOS-DÚPLEX
SEMINOU AMB ENTRADA
INDEPENDIENT
3 hab., 2 hab. en planta i
una altre a la planta
inferior. Sup. 75m2.
Terrassa 26m2. Piscina
comunitària. Calefacció
gas natural i aire condicionat al menjador.
Zona Ca n´Oriol-Can Rosés.

175.000€
Ref. 12398/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

Financiamos hasta 24 meses sin intereses
Transporte y montaje gratuito
Carrer de Terrassa, 17-19 Rubí (BCN)
Teléfono 931 300 196

VA
NUE A
D
TIEN BÍ
U
EN R

Nos adaptamos a su espacio
Calidad al mejor precio

PACK PROMOCIÓN
Canapé gran capacidad + colchón aquapur visco Innogel alta gama

680€
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En marxa la iniciativa de vals de
descompte del comerç local
rEDACCIÓ

La plataforma telemàtica ‘Rubí
s’ho val’ que articula la campanya
de vals descomptes d’aquest Nadal
ja s’ha posat en marxa. Els establiments comercials es poden adherir
a la proposta i la ciutadania pot
adquirir els vals descompte a través del web www.rubishoval.cat.
La iniciativa té un doble objectiu:
promoure el consum a les botigues
de Rubí i donar un cop de mà a les
famílies en el moment de fer les
seves compres de Nadal.
S’han emès 10.000 vals per
valor de 10 euros i 20.200 vals per
valor de 5 euros. Cada val es finança al 50 % entre el consumidor i el
consistori. Així, els vals valorats en

10 euros, costen 5 euros al consumidor, que els podrà gastar a les
botigues adherides a la proposta.
D’aquesta manera, el comerç obté
una compra per valor de 10 euros
i el ciutadà un descompte de 5 euros. La ciutadania podrà fer servir
els vals descompte entre el 5 de
desembre i el 5 de gener a les botigues adherides a la campanya.
La proposta s’ha concretat a través d’un conveni de col·laboració
amb la Cambra de Comerç de
Terrassa dotat amb 100.500 euros
i s’emmarca en les mesures de
suport al comerç de proximitat
per fer front a les conseqüències
econòmiques de la covid-19. La
iniciativa permetrà una injecció de
201.000 euros al comerç local.

Campanya de Nadal del Mercat amb el
sorteig d’un miler de carros de compra

El Mercat sortejarà carros de compra plegables entre els seus clients durant aquest Nadal. / Cedida

rEDACCIÓ

El Mercat de Rubí ha iniciat una
campanya nadalenca amb l’eslògan
‘Aquest Nadal, el Mercat a casa’
per tal d’incentivar les compres
en aquest equipament comercial
durant les festes nadalenques. Dins
d’aquesta campanya, els paradistes
del Mercat sortejaran 1.000 carros
de compra plegables i cada parada
tindrà la seva urna i farà el sorteig
d’un nombre determinat de carros

Imatge promocional de la campanya. / Cedida

entre els seus clients. El sorteig es
farà el 2 de gener.
Les restriccions sanitàries per
coronavirus impediran que enguany el Mercat pugui organitzar
activitats de dinamització presencials, però sí que en farà en línia a
través de les xarxes socials. El 21 de
desembre el Mercat farà recomanacions de lectures de Nadal amb
la col·laboració de la Biblioteca a les
12 h a través d’Instagram. El 22 de
desembre i el 4 de gener, hi haurà

contes infantils amb Laberta del Poblet a les 12 h a través també d’Instagram. A més, el 29 de desembre,
a través de Facebook i Instagram, a
les 18 h hi haurà música de Nadal
amb l’Escola de Música Pere Burés.
I el 30 de desembre a les 12 h es
faran tallers infantils a càrrec de
l’Escola d’Art i Disseny, a través
d’Instagram. A més, es divulgaran
receptes de cuina de Nadal fetes
per alguns dels clients a través de
les xarxes socials.

Només un 37% dels comerciants s’adrecen en català als clients
rEDACCIÓ

La directora general de Política
Lingüística i presidenta del Consorci
per a la Normalització Lingüística,
Ester Franquesa, i l’alcaldessa de
Rubí, Ana M.Martínez van presentar dimecres en una sessió en
línia els resultats de l’estudi i el pla
d’acció Ofercat per promoure l’ús
del català al comerç de la ciutat,
que impulsen conjuntament els
tres organismes (Direcció General
de Política Lingüística, Consorci
per a la Normalització Lingüística i

Ajuntament de Rubí). El pla, que té
també amb el suport dels agents
econòmics locals, incidirà en l’ús
del català en l’àmbit comercial amb
accions formatives, informatives i
de sensibilització i accions específiques en àmbits com les joguines,
l’hostaleria, la restauració i els establiments regentats per persones
d’origen estranger.
En l’acte hi ha intervingut també
Albert Fabà, tècnic del Consorci
per a la Normalització Lingüística, i
Teresa Garcia, directora del Centre
de Normalització Lingüística de

Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Es posarà en marxa
un pla per impulsar
l’ús del català en
l’àmbit comercial
Terrassa i Rubí, que han desgranat
el detall dels resultats de l’estudi i
el projecte d’acció.
Per realitzar l’Ofercat 2019 s’han
dut a terme un total de 4.525 observacions a establiments de les 10
poblacions analitzades, 444 de les
quals s’han fet a Rubí ─410 a rutes
al carrer, 4 a seccions de grans su-

MIR &
GRACIA
ENCANTADORA
CASA EN VENTA

88 m2 construits en parcel·la
de 442m2 de 2 plantes,
5 hab. cuina de diseny i
equipada amb electrodom.,
saló de 22m2. Fantàstiques
vistes. Panoràmica
inmillorable. Bonic celler,
jardí. Urbanizació molt be
comunicada. Qualitat de
vida assegurada!!!

265.125€

Tf. 609 765 534

www.mir-gracia.cat

perfícies i 30 al Mercat Municipal─.
La resta de municipis participants
a l’estudi han estat Cerdanyola del
Vallès, Manresa, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Reus, Sant Cugat del
Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa
Coloma de Gramenet i Viladecans.
El 57% respon en català
Al comerç rubinenc, la majoria
dels índexs assoleixen uns valors
mitjans. En el cas de la retolació,
s’observa que una gran majoria
d’establiments (88,5%) compleixen
la Llei de política lingüística. Pel que

fa a la retolació identificativa, un
76% està escrita en català, mentre
que la retolació informativa baixa
fins al 56%. Pel que fa a la llengua
oral, només un 37% s’han adreçat
d’entrada al públic en català. En
canvi, un 57% ha parlat en català
quan el client s’ha dirigit al comerç
en aquesta llengua. El castellà predomina com a llengua d’inici tant a
les pàgines web com de Facebook
que s’ha pogut localitzar dels comerços analitzats. El català només
és utilitzat com a llengua d’inici en
un 23,8% dels casos.

Economista, experiència i
responsabilitat,
comptabilitat fiscal i
laboral. Tancament any,
comptabilitats
endarrerides.
Preus molt econòmics.

Maria 636 523 812

Doctor Ferran, 13
Tel. 615 299 543

Actualitat

Creen un grup de suport emocional i
ajuda mútua per a famílies d’infants
amb diversitat funcional
Redacció

L’Ajuntament i la Diputació
de Barcelona, amb el suport
de l’Associació de Familiars
d’Alzheimer de Barcelona,
han organitzat un nou grup
de suport emocional i ajuda
mútua adreçat a persones
cuidadores no professionals
d’infants de 6 a 14 anys amb
diversitat funcional. Aquest
recurs promou la relació
entre famílies que comparteixen una mateixa situació,
amb l’objectiu que se sentin
acompanyades en el procés
de desenvolupament personal de l’infant.
Es tracta d’una modalitat
d’intervenció psicosocial
que pretén reduir l’impacte
negatiu que a vegades pot
generar la cura entre els
cuidadors i cuidadores no
professionals i, per extensió,
millorar la qualitat de vida
dels nens i nenes.
La regidora de Programes
Sectorials, Yolanda Ferrer, ha
assenyalat que “la posada en
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El grup s’adreça a persones cuidadores d’infants que tenen entre 6
i 14 anys. / Ajuntament - Localpres

marxa d’aquest grup ens permet treballar pel benestar de
les persones cuidadores, que
moltes vegades, malauradament, queda relegat a un
segon terme”. Per Ferrer, “és
important que elles es cuidin
per poder cuidar, i sobretot
que se sentin acompanyades
a tots els nivells en la seva
tasca”.
El nou grup s’estructura
en deu sessions, que arrencaran el 14 de desembre
en format virtual. Més en-

davant, i en funció de com
evolucioni la pandèmia, es
valorarà la realització de
trobades presencials. Les
sessions es faran els dilluns
de 17.30 a 19 h.
Les persones interessades han d’enviar un correu amb les seves dades
a l’adreça oadf@ajrubi.cat
abans de l’11 de desembre.
Una vegada confirmada la
plaça, rebran informació
detallada sobre el contingut
de les sessions.

‘Persones essencials’, lema de la celebració del
Dia de les Persones amb Diversitat Funcional
Rubí ha commemorat aquest dijous, el Dia
Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional amb un programa d’actes
que s’ha hagut d’adaptar al context de
pandèmia que impedeix la tradicional celebració d’una jornada lúdica i reivindicativa al carrer. Segons ha explicat l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, la commemoració ha
portat per lema ‘Persones essencials’ per
recordar que les persones amb diversitat,
les famílies i els serveis que les cuiden són
essencials.
L’acte central ha estat la lectura d’un
manifest elaborat per les entitats i serveis de la ciutat que treballen amb la
diversitat funcional. El manifest es va fer
públic des del programa Rubí al Dia de
Ràdio Rubí i es va poder seguir a través
de les xarxes socials municipals en format
vídeo, acompanyat d’una traducció amb
pictogrames gràcies a la col·laboració de
l’entitat RubíTEA.
A més, fins a l’11 de desembre, les
llibreries L’Ombra, El Racó del Llibre i
Lectors al Tren de Rubí se sumaran a la
commemoració amb sessions de contacontes infantils relacionats amb la diversitat funcional. Les persones interessades
a assistir-hi cal que facin la inscripció
prèviament a les mateixes llibreries o a
través dels correus llibreriaombra@gmail.
com, info@racodelllibre.cat o montse@
lectorsaltren.cat. També es faran tallers de

sensibilització sobre la diversitat funcional
a diferents instituts, públics i concertats,
del municipi.
A més, durant tot el mes de novembre,
les entitats i serveis de l’àmbit han enregistrat vídeos que s’han anat publicant
a les xarxes socials de l’Ajuntament amb
l’objectiu de donar-les a conèixer a la ciutadania i divulgar la seva tasca.
La commemoració culmina la feina
que s’ha fet durant aquest any per avançar
en la construcció d’un Rubí més inclusiu
i per donar suport a les persones amb
diversitat funcional en un moment crític,
com ha estat el confinament i la posterior
convivència amb la pandèmia.
Entre aquestes, ha dut a terme accions
específiques la renovació i ampliació en
espais d’atenció del programa SIOAS, orientat a la inserció laboral de les persones
amb diversitat funcional; la posada en
marxa del programa de grup de suport
emocional per a cuidadors de persones
dependents o la creació de noves places
al Centre Especial de Treball de manteniment de parcs i jardins de la Font del
Ferro. També ha activat del Servei d’Acompanyament durant els 3 mesos de confinament total, ha repartit pantalles facials
i ha donat suport a les entitats mitjançant
la cessió d’espais perquè poguessin dur a
terme les seves activitats incorporant les
mesures preventives. / DdR

Detingut un home a la ciutat
presumptament relacionat amb
l’assassinat d’una dona a Girona
Redacció

Els Mossos d’Esquadra han
detingut quatre persones
presumptament relacionades amb l’assassinat d’una
dona a Girona a finals de
setembre, segons ha informat l’Agència Catalana de Notícies. La dona
va aparèixer morta al seu

domicili particular de Girona
el 26 de setembre amb les
mans lligades i un fort cop
al cap. La víctima era Carme
Font, supervisora del servei
d’hemodiàlisi de la Clínica
Girona i que també tenia
una consulta de podologia
al seu domicili.
La policia catalana no
havia fet cap detenció per

aquest homicidi fins ara,
quan ha detingut quatre
persones i ha fet registres
simultanis a Girona, Lloret i
Rubí. A Girona han detingut
una parella i a Lloret i a Rubí
un home més a cadascuna
d’aquestes poblacions, tots
quatre presumptament relacionats amb el crim de la
sanitària gironina.

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

Detenen quatre rubinencs després
d’una persecució policial
Redacció

Quatre persones van ser
detingudes aquest diumenge a Rubí després d’una
persecució policial des de
Sant Cugat, segons ha informat el portal NacióDigital.
Els fets es van iniciar a
les 4 de la matinada quan
una patrulla de la Policia
Local va localitzar un cotxe que s’estava saltant el

confinament nocturn. El
vehicle va desobeir l’alto
i va intentar envestir una
parella d’agents, que van
llençar-se a terra per evitar
l’atropellament.
Minuts més tard, els
cossos policials van localitzar el cotxe a Rubí, com
va començar una segona
persecució. El vehicle fugat
es va encastar contra un
cotxe policial, un agent de

la Policia Local ho va aprofitar per disparar contra les
rodes del vehicle. El cotxe
es va aturar i els agents van
poder detenir les quatre
persones que anaven al seu
interior, dos homes i dues
dones, tots de Rubí.
La policia sospita que
el cotxe que conduïen era
robat i també s’està investigant si la propietària del
vehicle va ser agredida.

JA POT RESERVAR ELS SEUS REGALS!
Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87
didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat
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Conveni per consumir aigua de
l’aixeta en envasos reutilitzables
entre el personal municipal
redacció

L’Ajuntament i Sorea han
signat un conveni de col·
laboració per promoure que
els treballadors del consistori redueixin l’ús d’ampolles
d’aigua de plàstic. L’acord
s’havia de signar al març,
coincidint amb la celebració
del Dia Mundial de l’Aigua,
però la pandèmia derivada
de la covid-19 va motivar el
seu ajornament.
Finalment, la signatura
del conveni s’ha emmarcat
dins la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus, que
es va celebrar entre el 21 i
el 29 de novembre. I és que
una de les accions previstes
és la campanya ‘Estalvia
aigua, estalvia residus’, que
buscava promoure el consum d’aigua de l’aixeta i l’ús
d’ampolles reutilitzables per
reduir la generació d’envasos de plàstic d’un sol ús i
estalviar aigua.
Per fer-ho possible, s’han
instal·lat 6 noves fonts a diferents dependències mu-
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nicipals, arribant a disposar
un total de 14 punts d’aigua
en una dotzena d’edificis
on hi treballa personal de
l’Ajuntament.
Paral·lelament, i en virtut del conveni signat aquest
dimecres, Sorea lliurarà 800
ampolles reutilitzables de
vidre a la plantilla municipal.
Es calcula que, anualment,
una persona pot consumir
aproximadament unes 160
ampolles d’aigua. Per fabricar un envàs de plàstic
de 33 cl es necessiten 40
litres d’aigua i una gran
despesa energètica. I cal
tenir en compte que, cada
any, ingerim 50.000 partícules de plàstic. En aquest
sentit, l’ús de les ampolles
de vidre reutilitzables que
es repartiran reduirà considerablement aquest volum
de residus i ajudarà a disminuir la presència d’aquestes
partícules als ecosistemes. A
més, l’aigua de l’aixeta o de
la font és 150 vegades més
econòmica que comprar
aigua embotellada.

La residència i centre de dia El Cel de Rubí
participa en un projecte amb la Fundació Estivill
Sueño per millorar el descans dels usuaris
redacció

La residencia i Centre de Dia
El Cel de Rubí del Grup Rubí
Social ha posat en marxa
aquest curs un nou projecte d’investigació junt amb
la Fundació Estivill Sueño,
una iniciativa que té com a
objectiu millorar el descans
nocturn dels usuaris i usuàries del centre, a través de
la luminoteràpia.
Des d’El Cel de Rubí
expliquen que les persones
grans estan patint molt
especialment la pandèmia
actual per la seva vulnerabilitat. El confinament els
impedeix sortir a l’exterior
de manera habitual, fet que
redueix substancialment la
seva activitat i l’exposició
a la llum natural. Això els
genera una alteració dels
seus bioritmes. La llum és
el senyal extern més important que sincronitza la
segregació de melatonina,
l’hormona que avisa que és
hora de dormir. La falta de

Els usuaris rebran sessions diàries de luminoteràpia. / Cedida

regulació de la melatonina
amb un ritme repetitiu cada
24 h provoca desordre en
els horaris de son i en la
seva profunditat i capacitat
reparadora.
Aquest fet és encara
més greu en el cas de les
persones grans amb demència, ja que tenen una
arquitectura de la son més
superficial, amb fragmenta-

ció i dificultat de conciliació
i els seus bioritmes són més
dèbils.
Per tot això, aquesta
residència rubinenca ha
engegat el projecte per
millorar la son i el descans
dels usuaris a través de la
luminoteràpia. La iniciativa
consisteix en l’estudi de la
son a través d’actigrafia, un
rellotge que mesura l’activi-

tat durant el dia i la nit per
predir la son.
Posteriorment, aplicaran
luminoteràpia 40 minuts al
dia durant tres setmanes
mitjançant un dispositiu
amb mode d’ulleres, que
han estat cedides desinteressadament per GoAYO.
Finalment, es mesuraran els efectes terapèutics
després de tres setmanes
per veure si hi ha hagut
canvis en l’activitat diürnanocturna i en la simptomatologia derivada de les
malalties o deterioraments
cognitius. Es prendran com
a referència la son, els horaris regulars d’aquesta son, la
somnolència durant el dia,
l’ansietat i l’agitació.
Des d’El Cel de Rubí
apunten que “amb aquest
projecte continuarem amb
la nostra línia de treball
potenciant teràpies no farmacològiques que contribueixin a una millora de
la qualitat en la vida de les
persones grans”.

Reparteixen bosses de malla reutilitzables a
les llars per promoure la compra sense residus
rEDACCIÓ

La bossa de malla reutilitzable permet comprar sense necessitat
generar residus. / Ajuntament de Rubí – Lali Puig

En el marc de la Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus, l’Ajuntament ha engegat la campanya ‘Compra
sense residus’, per la qual
està repartint una bossa
de malla reutilitzable a les
aproximadament 34.000
llars de la ciutat perquè la
ciutadania pugui comprar
sense haver de generar re-

sidus plàstics o de qualsevol
altre tipus.
La campanya, que s’allargarà fins al gener del 2021,
es basa en la filosofia que el
millor residu és el que no es
genera. El regidor de Medi
Ambient, Andrés Medrano
assenyala que “a Rubí es
generen unes 3.000 tones
anuals de residus provinents d’envasos i bosses.
Una part es recicla, però una

proporció important acaba
als abocadors o al medi
ambient”.
Segons Medrano, “és
possible reduir molt aquest
volum innecessari fent servir bosses reutilitzables,
comprant productes a granel i o utilitzant recipients
que es puguin tornar a fer
servir. Volem posar-ho fàcil
i, entre totes i tots, avançar
en la necessària reducció de

BAR
CASA NICO
Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35
agrorosell@telefonica.net
HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h
i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h
DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

HORARIO
de martes a domingo
de 6 a 18 horas
c/Joaquim Bartrina,
núm.16 Rubí
T. 93 699 01 11

residus”.
A la campanya difondrà
les diverses alternatives per
fer un consum responsable
que suposi una reducció de
residus. Entre els consells, hi
ha escollir productes amb el
mínim embalatge, comprar
productes de proximitat i
una bona planificació del
menú setmanal per reduir el
malbaratament alimentari,
entre altres.

Arroces por encargo

(Precio cada 2 personas)
Arroz caldoso
de bogavante 32€
Paella de marisco 26€
Arroz negro 26€
Paella mixta 24€
Arroz caldera 32€
(pulpo, calamar y bogavante)
Fideuá 24€

Menú diario 9,50€
Menú fin de semana 14€
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Autònoms de Rubí Fem Pinya,
una nova associació que neix
per donar suport al sector
Alguns autònoms de la ciutat s’han unit per impulsar
una nova associació que
han batejat amb el nom
d’Autònoms de Rubí Fem Pinya. La pandèmia ha marcat
un abans i un després per a
tothom, però el sector dels
treballadors per compte
propi ha estat un dels més
perjudicats.
En plena situació de
confinament, el tancament
dels seus negocis els va
provocar, a més de por,
molta incertesa davant la
manca d’informació i desconeixement. Ja en aquells
mesos, un grup d’autònoms
i professionals de Rubí va
plantejar la idea d’agruparse per compartir informació
i donar-se suport en els durs
moments. Ara, han fet un
pas endavant i han decidit
formalitzar l’associació.
Entre els seus objectius,
hi ha el d’aconseguir millores per al sector i donar
el suport necessari per
a continuar aixecant les
persianes dels seus ne-

gocis, aconseguint que el
comerç local segueixi viu i
actiu i que no es produeixin
més tancaments de negocis
demanant les ajudes que
siguin necessàries.
També volen promoure el consum a la ciutat
promovent el comerç de
proximitat i el producte de
quilòmetre zero i crear una
taula de diàleg i treball amb
l’Ajuntament per tenir una
via directa de conversa. A
més, tenen previst incentivar una borsa de treball
dins l’associació i oferir
formació als associats, tallers i xerrades, així com
promocionar els serveis
dels seus associats.
Actualment, tenen una
junta formada per nou persones i animen als autònoms i autònomes de la ciutat a sumar-se a l’entitat, ja
que entenen que totes les
veus i experiències tenen
molt a aportar. El correu
per poder contactar és autonomsderubifempinya@
gmail.com. / DdR

Deu persones es formaran com
a rehabilitadors energètics
El pròxim mes de gener començarà la primera edició
del programa ‘La rehabilitació i estalvi energètic amb
sistemes passius. Professió
de futur’, un projecte professional desenvolupat íntegrament a Rubí a través del
Rubí Forma i el Rubí Brilla.
El programa vol implementar el perfil professional
de rehabilitador en sistemes
d’aïllament tèrmic en el
mercat de treball, a través
de la qualificació professional de gestió dels sistemes d’eficiència energètica
en l’envolupant. D’aquesta
manera, la ciutat impulsa
un recurs ocupacional vinculat a l’ocupació de tècnic
en aïllaments i eficiència
energètica en l’envolupant
que, a mitjà termini, també
serà un actiu per la transició
cap a un model energètic
més sostenible, més net i
més sa.
La capacitació s’adreça
a persones inscrites com a
demandants d’ocupació no
ocupades (DONO) o en actiu
però en situació de millora
de treball. Han de tenir un
nivell mínim d’estudis d’ESO
o equivalent. Es valorarà
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que tinguin motivació per
l’eficiència energètica o
experiència en aquest sector professional o sectors
relacionats amb el mateix,
especialment el de la construcció. Les 10 persones
que es formaran a través
d’aquesta proposta aprendran a millorar l’eficiència
energètica dels edificis i el
confort de les persones que
els utilitzen a partir de la
rehabilitació amb sistemes
passius en l’envolupant (parets, terres, sostres, portes i
finestres...).
Un cop aprovada la qualificació, l’alumnat podrà
treballar com a tècnic en
aïllaments i eficiència energètica en l’envolupant i com
a tècnic en eficiència energètica en l’envolupant.
La inscripció es pot formalitzar presencialment a
l’edifici Rubí Forma (rambleta de Joan Miró s/n) o
a través del web del Rubí
Forma.
El programa està subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
en el marc del Programa
de projectes innovadors i
experimentals. / DdR

El govern presenta el pressupost del 2021,
que destina 4 milions d’euros a habitatge
redacció

L’equip de govern ha presentat la seva proposta de
pressupost per l’any vinent
que ascendeix a 80,3 milions d’euros i que preveu
sol·licitar un crèdit de 18,5
milions d’euros per fer front
a la caiguda dels ingressos.
Tot i això, el pressupost és
un 2% menor respecte als
comptes del 2020. Segons
ha explicat l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, el préstec permetrà desenvolupar projectes municipals i “preparar
la ciutat pel futur”. També
ha afirmat que “és un pressupost dinàmic que s’anirà
adaptant a les necessitats
de la ciutadania”.
La segona tinenta d’alcalde, Ànnia García, ha destacat l’apartat d’inversió en
habitatge, un dels temes que
més preocupen a la ciutadania: “Permetrà incrementar
el parc públic, a través del
nou espai d’emergència
habitacional, de la compra
d’habitatge i un programa
de rehabilitació del parc

El govern local va presentar els comptes el divendres. / Ajuntament - Lali Puig

públic”.
Les principals inversions
del 2021 són en habitatge
(4,1M€), el desplaçament
de les línies d’alta tensió
(3,7M€) i la millora del camp
de futbol del 25 de Setembre
(3M€). També està prevista
la pacificació de l’avinguda
de l’Estatut i la millora del
parc de Ca n’Oriol (1,5M€),
la primera fase de la construcció de l’edifici Supersond (1,9M€), i l’adequació
i millora de la plaça Pearson
(1M€). El crèdit també ha de
servir per tirar endavant la
segona fase del Pla d’Arbrat,

millorar l’asfalt de la ciutat,
millorar les voreres al centre, les urbanitzacions i els
polígons i a l’avinguda de
les Flors. A més, els comptes
també recullen dotar els
equipaments municipals de
millor eficiència energètica i
la redacció del projecte de la
zona esportiva de Can Mir.
El pressupost compta
amb una subvenció de la
Diputació de 3,6 milions
d’euros. Amb aquests diners
s’executaran les obres de
millora de la sala d’exposicions de l’Antiga Estació, l’ampliació de les instal·lacions

del tanatori, l’impuls de les
obres del FabLab, millorar
l’eficiència energètica de
l’enllumenat als polígons,
adequar els accessos al pont
de Sant Joan i millorar la plaça de Celso Emilio Ferreiro i
el seu entorn.
Segons ha explicat l’Ajuntament, les prioritats dels
pressupostos, elaborats amb
perspectiva de gènere, són
la cohesió social, el servei a
les persones, la qualitat de
l’espai públic, la promoció
econòmica i la creació d’ocupació són les prioritats dels
comptes.

Les inspeccions per detectar pisos buits
arrencaran el pròxim mes de gener
ran de seguir en la funció
inspectora, les garanties
perquè les persones propietàries puguin intervenir
en el procediment i la priorització dels destinataris de
les inspeccions, que seran
preferentment els grans
tenidors, entitats financeres
i fons d’inversió.

redacció

L’Ajuntament ja té a punt
un dels instruments que
permet la Llei 18/2007 del
dret a l’habitatge per tal
d’identificar i censar els habitatges i edificis buits que hi
ha a la ciutat, amb l’objectiu
de poder-ne incorporar els
màxims possibles a la borsa de lloguer d’habitatge
assequible. El Programa
d’Inspecció d’Habitatges
buits es començarà a aplicar el gener del 2021 i és
una més de les estratègies
que s’estan treballant des
del Servei d’Habitatge per
donar resposta a una de les
principals preocupacions
de la ciutadania: l’accés a
l’habitatge.
La legislació del dret a
l’habitatge estableix que
cal censar els pisos buits
amb l’objectiu d’implementar mesures que permetin
atendre part de la demanda
de les persones i famílies
que tenen dificultats per
accedir a un habitatge de
lloguer en el mercat lliure.

Les inspeccions dels habitatges buits començaran a principis de
2021. / Ajuntament - Localpres

El Programa ha de servir per
identificar els pisos i edificis
desocupats i, a partir d’aquí,
acordar amb les persones
propietàries la solució més
satisfactòria per tal que el
seu habitatge pugui ser llogat amb totes les garanties.
La regidora d’Habitatge,
Ànnia García, ha explicat
que, amb la posada en marxa d’aquest programa, volen
aconseguir dues coses. Per

una banda, disposar d’un
cens d’habitatges buits que
estan en una situació anòmala i així poder “iniciar els
procediments per assegurar
la funció social d’aquests
habitatges, tot destinantlos principalment a incrementar el parc d’habitatge
de lloguer assequible de la
ciutat”.
El programa estableix
els procediments que s’hau-

Recàrrec de l’IBI del 50%
Disposar d’un cens real d’habitatges buits permetrà a
l’Ajuntament imposar mesures sancionadores a aquells
grans tenidors que mantinguin immobles desocupats
i també aplicar el recàrrec
de l’IBI del 50% que es contempla a les ordenances fiscals municipals recentment
aprovades.
García ha convidat els
petits propietaris de pisos
buits a conèixer les diferents
opcions existents per llogar
amb totes les garanties,
així com els beneficis que
ofereix l’administració local
per incloure els habitatges
a la borsa de lloguer assequible.

Ple Municipal

L’oposició retreu al govern la manca
de suport als comerciants locals
redacció

Veïns per Rubí (VR) va presentar una moció al Ple de
novembre celebrat aquest
dijous per demanar més
ajuts pels comerciants i restauradors i va aprofitar per
criticar el fet que la partida
de 400.000 euros destinada
al sector i aprovada al juny
encara no ha arribat: “Vuit
mesos després del confinament, aquest ajut encara
s’està tramitant quan la
situació és d’emergència”.
A més, també va criticar
que encara no s’hagi desenvolupat la zona de rotació
d’aparcament en el centre,
que ha de permetre millorar
l’aparcament a l’hora de fer
les compres al centre.
Betlem Cañizar, la regidora de l’AUP, va afirmar
que “cal incrementar el
pressupost destinat a les
ajudes al comerç, encara
que suposi desplegar competències no són pròpies de
l’administració local”. Per la
seva banda, el portaveu de
Cituadans, Roberto Martín,
va tornar a posar sobre
la taula una iniciativa de
microcrèdits que ja s’està
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Rubí exigeix que es retirin de Can
Carreras 24.950 tones de residus
abocats de forma il·lícita
redacció

El Ple es va fer dijous de la setmana passada de forma telemàtica. / Cedida

fent en altres municipis
amb èxit: “La institució ha
d’ajudar a salvar i rescatar
milers de famílies de la
ciutat que són autònoms i
petits empresaris en risc de
perdre el seu patrimoni per
aquesta situació”.
Des de les files republicanes, Sandra Casas, d’ERC,
va qualificar “d’ineficient la
feina de l’equip de govern”
i va criticar durament que
“els comerciants encara
no han rebut ni un euro de

les subvencions”. A més, va
criticar que la comunicació
amb el sector no és bona i
que, des que aquesta responsabilitat recau en el
regidor socialista Moisés
Rodríguez, el funcionament
no és correcte.
El propi Rodríguez va
ser l’encarregat de defensar
la tasca del govern local i
va aprofitar per criticar la
gestió que va fer fa anys
Esquerra de la regidoria
de Comerç. Rodríguez va

considerar que la moció era
“oportunista i errada, perquè l’Ajuntament ha estat
al costat dels comerciants i
ho seguirà fent”. Va recordar
que s’ha previst mig milió
d’euros, però que executar
aquests ajuts “és difícil”,
especialment perquè “no es
tenen les competències per
ajudar autònoms”. També
va carregar contra la gestió
de la Generalitat amb els
ajuts als autònoms, que va
qualificar de “ridículs”.

La Junta de Portaveus va
aprovar una moció a instàncies de la plataforma Rubí
sense abocadors que exigeix a l’empresa gestora de
Can Carreras que compleixi
les sentències del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i retiri del recinte
tots aquells residus que es
van abocar de forma il·lícita.
“Fa un any es van emetre
tres sentències, entre les
quals una feina nul·la la
modificació que va obtenir
de la Generalitat per abocar
24.950 tones de residus addicionals”, va assenyalar el
regidor de Medi Ambient,
Andrés Medrano.
El text de la moció insta
al departament de Territori
de la Generalitat de Cata-

lunya a què, a través dels
departaments competents,
dugui a terme totes les
actuacions que han de conduir al compliment íntegre
de les diferents sentències
del TSJC. També es planteja instar a la Generalitat
a realitzar les inspeccions
necessàries per comprovar
que el promotor fa efectiva l’extracció, del total de
residus de Can Carreras, de
tots aquells que han estat
abocats il·lícitament des de
les dates de les resolucions
que han estat declarades
nul·les per les sentències a
què fa referència la moció.
L’Ajuntament de Rubí exercirà també les competències
que li corresponguin en el
control de les operacions
adreçades al compliment
d’aquestes sentències.

El Ple, contra els desnonaments durant la pandèmia
Esquerra Republicana va presentar una moció per exigir a les
institucions que treballin per frenar els desnonaments que
s’estan produint actualment, enmig de la crisi de la pandèmia:
“No podem tolerar que centenars de famílies vulnerables
siguin expulsades de casa seva”, va explicar Marta Esparza,
regidora d’ERC. La moció ha trobat el suport de tots els grups
polítics, fins i tot el de Cs, que al Parlament es va abstenir en
aquesta qüestió, com va reconèixer el portaveu de Cs, Roberto
Martín: “Nosaltres no som sectaris i posem en valor les necessitats que té la ciutat. Votem a favor perquè hi ha moltes
famílies a la ciutat que ho estan passant malament, ho fem
per ells, no per les màfiques que s’estan enriquint”.
En canvi, la moció per reclamar el cobrament dels Ex-

pedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), també
presentada per ERC, no es va aprovar. La discussió sobre els
ajuts als treballadors en ERTO es va convertir en una escalada
de retrets sobre la gestió de la pandèmia per part dels governs
de la Generalitat i l’estat espanyol. La moció va ser tombada
amb els vots del PSC i En Comú Podem i Cs es va abstenir.
Per últim, el Pla va fer dues declaracions institucionals.
La primera per donar suport al Dia Internacional contra la
violència masclista, i la segona contra l’escalada militar al
Sàhara Occidental. A més, es va aprovar iniciar els tràmits
per fer una modificació parcial del Pla General d’Ordenació
per desencallar l’ampliació del CAP Anton Borja, que hauria
d’estar enllestida en un any. / DdR

Camió abocant residus a Can Carreras. / Arxiu

Bar - Restaurante

100 €

Local y Nacional

Dcto.

Implatología*
Ortodoncia
estética dental

Válido hasta el 31/12/2020
*A partir de
2 implantes. En tratamientos de 1 implante:
50 euros de descuento

AV. CAN CABANYES 9, LOCAL 1
660 89 47 82 - 936 11 48 31

Sr. Aguilar
Licencia nº 11

T. 653 504 128

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

La Pastora
C/ La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Bocadillos
calientes,
ŠÓ£
combinados.
Hamburguesas

Av. de Barcelona, 31
T. 935 88 95 35
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T

ot just per aquestes dates acostuma
a començar la campanya comercial
del Nadal, que enguany serà la més
estranya de les darreres dècades. Arriba en
una situació insòlita, on l’aforament a les
botigues està restringit, les grans superfícies
comercials no poden obrir i amb un augment
espectacular de la compra de productes per
internet, especialment del gegant Amazon.
A aquest panorama cal sumar la situació crítica en què es troba el comerç de proximitat,
que va haver de tancar durant la primera
onada i que s’ha pogut mantenir obert, però
amb un gran descens de la facturació.
La campanya de Nadal pot ser aquesta
vegada el bot salvavides de molts comerços
que estan amb l’aigua al coll i que no saben
si podran mantenir obertes les seves botigues de cara al futur. La situació no és gens

L’amor en temps de pandèmia
Començaré amb una pregunta: “Què és
l’amor?”
Moltes persones tenim un punt de vista
en el que significa l’amor. Algunes pensem
que l’amor és sentiment, d’altres que és accions i així successivament, però sí que hi ha un
punt en què coincideixen totes les opinions:
l’amor és compartit entre dues persones.
Ara vivim en temps on moltes parelles
que viuen juntes han fet diferents passos:
casar-se, ajuntar-se, separar-se, enfortir la
seva relació, entre altres opcions.
Vull explicar el sentiment que he tingut
durant aquest temps de pandèmia, tant
al Març com en l’actualitat a través de les
restriccions que es van imposar i s’han
imposat.
Vaig començar una relació el primer dia

EDITORIAL

El comerç de proximitat
fàcil, perquè tot i que durant el Nadal el
consum acostuma a multiplicar-se, enguany
l’economia de moltes famílies també està al
límit i en els darrers mesos ha augmentat
el nombre de persones que han hagut de
demanar ajut a les entitats del tercer sector.
A tot això, cal sumar que moltes famílies
optaran per fer un Nadal en la intimitat i
per tant potser fan una despesa menor en
alimentació.
En qualsevol cas, els rubinencs han de
tenir en compte que, aquest any més que mai,

Cartes de la ciutadania

de març, dues setmanes després estàvem
confinats cadascun a casa seva. Jo soc del
Barcelonès, ella del Bages, per tant, diferent
municipi, comarca i regió sanitària.
Sempre havia tingut un pensament el
qual em deia a mi mateix que estar molt
temps separat era dolent, igualment estar 24
hores junts, però la pandèmia em va obligar
a canviar. No va ser fàcil quan comences una
relació i et passes tres mesos sense poder-te
veure en persona, on les videotrucades és
l’única opció per poder-te veure i continuar
avivant la flama del sentiment d’amor.
Actualment, amb les restriccions municipals, tornem a estar igual, per segon cop!
No sé realment si aquestes restriccions
ens fan més bé o mal mentalment, però el que
no m’agrada pensar és que moltes parelles
han pogut acabar malament a causa d’unes

El Tuit de la setmana				

2 de desembre

Ramon Capolat Agut
@rcapolat
Encara tinc coneguts que amaguen
que son portadors del VIH. Em
dol que persisteixi l’estigma
d’aquesta malaltia. Avui és un dia
per reflexionar sobre el perquè
d’aquest fet. #DiaMundialDelSida
#fckstigma #Rubicity

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

Dipòsit legal: B 35129-1993

han de fer les seves compres en el comerç de
proximitat, d’això dependrà la supervivència
del comerç local, que ja abans del coronavirus ja no gaudia d’una salut molt bona.
Per tal d’ajudar els comerciants, el consistori ha posat en marxa una campanya
de vals per tal que els rubinencs puguin
aconseguir descomptes a les botigues de
fins al 50%. El pressupost destinat a aquesta
campanya és de 200.000 euros. Està per
veure quina acollida tindrà aquesta promoció entre els rubinencs, però el que és segur

Diari de Rubí © Tots els drets reservats
Edita: Meztizo Comunicació
Contacte: meztizocomunicacio@gmail.com
Publicitat: meztizopublicitat@gmail.com
(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).

restriccions les quals no haurien d’afectar ni
al sentiment ni a l’amor. El viatges per anar a
veure una parella o, fins i tot, un matrimoni,
fills, hauria de ser una excepció.
En el meu cas i per sort, no em puc
queixar, ja que, tot i la distància i el temps, la
relació continua perquè l’amor és el principal
quan hi ha obstacles.
Iván Zabal Thomas
Bares… ¡qué lugares!
Ahora que por el covid-19 los bares y restaurantes en Catalunya no llevan a cabo su
horario habitual, y siendo Rubí una de las
poblaciones del Vallés Occidental con un
tanto por ciento más alto de bares por habitante, recordemos aquella famosa canción de
la última década del siglo pasado del grupo
Gabinete Caligari : “ Bares, qué lugares, tan

és que aquests necessiten el màxim suport
possible, no només per part de la ciutadania
amb les seves compres, sinó també des de
l’administració local.
Ni comerciants ni restauradors han pogut cobrar encara els ajuts que va impulsar
l’Ajuntament després del primer tancament
i en el darrer Ple tota l’oposició va lamentar
que el consistori no està fent prou per ajudar
el comerç, tot i admetre que la situació és
molt complexa.
Tampoc ajuda el fet que els comerciants
hagin alertat d’un augment de robatoris i
vandalisme que consideren insostenible a
la ciutat.
Esperem que en aquest àmbit les decisions siguin encertades i la comunicació
entre comerciants i Ajuntament sigui fluida
pel bé del comerç local i de tota la ciutat.

gratos para conversar, no hay como el calor
del amor en un bar… Jefe, no se queje, y
ponga una copita más…” En España existe
la cultura de bar desde tiempos ancestrales
(recordemos, por ejemplo, las tabernas de los
ss. XVI y XVII).
Comencemos por una definición de bar
que he encontrado online y con la cual me
he sentido identificado, y enormemente satisfecho: «El bar es un lugar donde se unen
las esencias de la cultura española, desde
el jamón hasta la música o el fútbol. Un
lugar mágico». Sí, bar es cultura : se habla
de fútbol, de arte, de música, de literatura,
de política… ¡y se bebe y se come! (cultura
gastronómica). Es un lugar de relaciones
sociales, de hacer amigos. Sí, bares, qué
lugares...
José Antonio Avila López

L’humor
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SI SOU SERVITS:
L’any dels canelons

Aquest Nadal, tal com estan
anant les coses, sembla que
haurem de prescindir de les
grans trobades casolanes
amb visita ritual al pessebre
pairal i, per tant, els àpats
nadalencs es veuran atomitzats, amb cada nucli familiar
fent l’àpat a casa seva. Una
pena.
Però, potser podríem
buscar alguna manera de
fer aquesta mancança més
suportable. I no només emprant la tecnologia per reunir-nos virtualment davant
de les pantalles per desitjarnos bones festes. La cuina
també pot ajudar.
Jo us proposo que el responsable del dinar de Sant
Esteve faci hores extres preparant safates de canelons
adaptades a cada una de les
unitats familiars que estarà
confinada. I que els hi faci
Amb:

arribar la vigília, junt amb
una ampolla de cava, per garantir que l’àpat nadalenc del
dia 25 on, pel que intueixo, el
capó o l’indiot no s’ajustarien
al nombre de comensals, no
acabi essent una pizza. Així,
quan cada “bombolla de
convivència” segui a taula el
dia de Nadal i brindi, podrà
recordar amb bombolles les
altres “bombolles” i, un cop
enllestits els canelons, fer-se
una trucada.
Però això ho trobo encara poc imaginatiu. Cal
buscar elements afegits que
facin més festiu el ritual.
Per això, proposo que el
responsable de preparar els
canelons incorpori a una de
les safates, una fava seca (o
la figureta del tortell de Reis
de l’any passat) perquè aquell
grup que la trobi, hagi de
fer-se càrrec de pagar la caixa

de cava que s’ha repartit, o
preparar, pel mateix sistema,
l’àpat de la nit de cap d’any.
Naturalment, la fava o
la figura no han d’anar dins
d’un dels canelons sinó immersos en la beixamel. No es
tracta que, volent fer la festa
més divertida, algú hi deixi
un queixal o mitja pròtesi
dental.
Pels més ortodoxos, si
volen mantenir la presència
de la bèstia de ploma a la
taula nadalenca, podríem
buscar algun ritual que impliqui les croquetes. Però
sincerament, penso que, a
un any excepcional com
aquest, hem de respondre-hi
amb una festa diferent, però
identificable. Protagonitzada pels actors secundaris
de cada any. Sense artistes
convidats. Els canelons s’ho
mereixen.

Francesc
Murgadas

Deia Pablo Picasso: “Cuando
llegue la inspiración, que
me encuentre trabajando”.
Aquest famós pintor va fer
cèlebre aquesta frase avui ja
coneguda per molts. Treballar, treballar i treballar. Tots
volem oportunitats, però no
tots treballem per elles quan
apareixen. Sembla que la
cultura de l’esforç es queda
enrere. A qui no li agradaria
tenir el que desitja sense esforç? A vegades ocorre, però
la majoria de vegades per a
aconseguir els teus objectius
Amb:
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Inspiració
necessites estar treballant,
com deia Picasso. Per citar a
un altre pintor Salvador Dalí
deia: “Tot m’altera, però res
em canvia”. Geni conegut
per tots. Amb aquesta frase es
mostrava impertorbable com
a persona o com a caràcter.
Podríem sumar-la a la de
Picasso potser per a acabar
deduint que passi el que passi
no deixaré de treballar, d’esforçar-me i segur que quan
vingui la idea, la inspiració
m’enxampés en bon moment.
I perquè no? Seguim ara amb

Juan
Juncosa

PROPORCIONAMOS
PERSONAL
Para servicio doméstico a
precios económicos con
ref. y exp. Atención para
personas mayores y
niños. Fijas e interinas.
699 356 464 - 93 697 13 25

una frase de Leonardo da
Vinci: “Els homes genials
comencen grans obres, els
homes treballadors les acaben”. Crec que no fa falta dir
més. Vull tancar de forma
atrevida aquest article amb
dues frases per a reflexionar
de Vincent Van Gogh: “Què
seria la vida si no tinguéssim
el valor d’intentar coses noves?” i “Si sents una veu dins
de tu dient-te “no saps pintar”, pinta, només faltaria!, i la
veu callarà”. Tots els articles
en www.juanjuncosa.com

He decidido ser gota
malaya ¿y vos?
Andrea de Pablos Real
Assessora del Grup
Municipal d’ECPR

Si has comenzado a leer este
artículo por su título te comento que has caído en el recurso más usado en nuestros
días del pseudoperiodismo.
Sí, era tan sólo un “gancho”.
La temática no va de ninguna
tortura, ni china ni malaya,
no. Va de la conmemoración
del 20N, día escogido para
hablar sobre los derechos de
la infancia, sobre el 10D, día
de los Derechos Humanos,
pasando por otras citas más
“novedosas” como lo son el
Black Friday (27/11) y el
Cyber Monday (30/11). No,
no es otro “gancho” en realidad es algo muy sencillo de
explicar la interseccionalidad
de todas estas fechas.
Bueno, en realidad va
de una reflexión que me
surgió a la hora de comprar
chocolate. De hachís no,
del otro, ése que está arriba
de la pirámide nutricional,
marcando su consumo como
algo “excepcional” y que, en
cambio, buscamos cuando
hemos tenido un mal día,
un buen día, para recompensarnos, para fustigarnos…
en definitiva, para gestionar
nuestra dopamina.
Me entero por Ester Oliveras que el 70% de la producción de cacao mundial se
origina en Ghana y Costa de
Marfil en unas condiciones
que nada tienen que ver con
las declaraciones ni del 20N
ni las del 10D ni ninguna de
la OCDE. Por el contrario,
habla de condiciones de casi
semi esclavitud en donde más

de medio millón y medio de
menores de edad ven como
única alternativa a la supervivencia el trabajar en los
campos de cultivos de cacao.
Aquí es el momento en
que gran parte de les personas lectoras pueden pensar:
“Ufff, ya estamos… como si
por dejar de comerme una
chocolatina voy a arreglar el
mundo ¡ja!”, pues, tu chocolate más el mío y el del otro,
suman la friolera cantidad
de 4,7 millones de toneladas
anuales del consumo mundial
de chocolate. Y aquí es donde
entra en juego eso que llaman
trazabilidad, preocuparnos de
qué consumimos, cómo fue
producido y en qué condiciones. Ni más ni menos que
el viejo y querido consumo
responsable que nos dice
también que los pequeños
hábitos como comprar a
granel y evitar las bolsas de
plástico, actos muy sencillos
(lo de toda la vida, ¡vaya!), nos
convierte en esas “gotas malayas”. Utilizo esta expresión
con el mismo sentido que se
usó por primera vez aquí a nivel mediático, cuando Felipe
González se refirió a Pasqual
Maragall por su constancia
y tenacidad creando recurso
tras recurso con el fin de lograr mejor financiación para
Barcelona. El ejemplo del

chocolate puede ser también
el de tu camiseta de la empresa Inditex, el producto era
algo anecdótico. Sin embargo,
lo que no lo es tanto, es saber
que el único país del mundo
que ha pasado de la libre
voluntad a la ley, a sancionar
a aquellas empresas que no
comprueben si en la cadena
de producción o suministros
existe explotación infantil, es
Holanda.
La actual pandemia ha
servido como catalizadora de
todas estas cuestiones y nos
hemos visto con la obligación
de asumir las consecuencias de nuestros actos como
personas y como sociedad
(aquello del efecto mariposa),
entendiendo que las desigualdades nos empobrecen
como sociedad y el valor de
lo colectivo. Ahora miro la
trazabilidad de mi chocolate,
por eso estiro las piernas y voy
a la tienda de aquella chica
tan simpática que vende a
granel. Soy gota malaya que
unida a otras exigiremos
una ley como la holandesa
y así mañana podré respirar
sin mascarilla y saber que
esa rica tableta de chocolate
generó trabajos dignos y que
los niños y niñas, en cambio,
pudieron ir a la escuela a
aprender a ser futuras gotas
malayas.
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Cinema

teatre

‘L’Ofrena’, un thriller dramàtic per El director Sergio Cerdán porta a la
retrobar-se amb el cinema a Rubí Sala Ón ‘Que nos quiten lo bailao’
rEDACCIÓ

El rubinenc Sergio Cerdán dirigeix l’espectacle ‘Que nos
quiten lo bailao’, que formarà part de la programació
de la Sala Ón de Barcelona
durant els diumenges de
desembre. Cerdán és estudiant de Comunicació Audiovisual, guionista, director
i actor i amb aquesta nova
proposta porta als escenaris

tres microteatres: ‘Virusvisión’, ‘El que nunca te dije’ i
‘Vicios ocultos’. Es tracta de
tres peces que tracten des
de diferents perspectives
les relacions personals, les
relacions sexo-afectives i
també el festival d’Eurovisió.
Dues comèdies i un drama
que conformen una aposta
completa pel talent jove.
Cerdán ha escrit el guió de
les tres petites obres i també

hi participa com a actor, juntament amb el rubinenc Daniel Pérez i Itsaso Frasquier,
Andreu Mauri, Pau Castillo i
Sònia Catot. El disseny va a
càrrec de Jordi Brandia.
‘Que nos quiten lo bailao’ es
representarà als escenaris
de la Sala Ón el 6, 13 i 20
de desembre a les 17.30 h.
Les entrades ja es poden
comprar a través d’Atrápalo
i Entradium.

Fotograma de ‘L’Ofrena’, nova proposta del Cicle Gaudí. / Cedida

rEDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
tornarà acollir una projecció
cinematogràfica aquest divendres 4 de desembre a les
20 h. Serà el film ‘L’Ofrena’,
dirigit per Ventura Durall
i que s’emmarca dins del
Cicle Gaudí de pel·lícules de

producció catalana.
‘L’Ofrena’ és un thriller dramàtic que explica la
història d’un triangle amorós entre una prestigiosa
psiquiatra, el seu amor de
joventut i la dona actual
d’aquest. La pel·lícula es va
estrenar el setembre del
2020 i compta amb l’actu-

ació dels intèrprets Àlex
Brendemühl, Anna Alarcón,
Verónica Echegui i Pablo Molinero. El guió és de Ventura
Durall, Guillem Sala i Clara
Roquet.
El preu de les entrades
per veure ‘L’Ofrena’ és de
4,5 euros i de 3 euros amb
descompte.

Cerdán, al centre amb alguns dels intèrprets de l’obra. / Cedida

música

Torna el Vespre de Jazz i Lletres a l’Ateneu amb
l’escriptora Alba Luz com a convidada especial
rEDACCIÓ

L’Ateneu de Rubí tornarà a acollir l’activitat Vespre de Jazz i Lletres, impulsada
pel col·lectiu Estàncies&Estàndards. El
recital tindrà lloc aquest divendres 4
de desembre a les 19.30 h i comptarà
amb l’artista convidada Alba Luz. Es
tracta d’una artista versàtil i membre
del col·lectiu d’escriptura feminista
‘La niña de la brecha’. Luz presentarà
la seva darrera obra, un recull de

poemes.
D’altra banda, el jazz canvia de
format i incorpora el magnífic bateria
Sergi Torrejón, que formarà un quartet amb el pianista Edu Fernández,
el contrabaix Àlvar Taborda i el saxo
tenor Wenceslao Galán. El quartet
oferirà acompanyament musical dominat per l’estàndard.
Per assistir a l’activitat, cal contactar amb l’Ateneu i inscriure’s de
forma prèvia.

Alba Luz participarà a la sessió. / Cedida

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

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

Ca’l Quico
Bar

EMPRESA DE REFORMAS

Reformamos tu casa
con gusto y precio justo.
Cocinas, baños, parquet,
instalaciones eléctricas, etc.

Tapas
Platos
combinados
Productos
Extremeños

“Quien reforma en Boss no
se equivoca, es el Boss”

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

El Boss D.R.I.

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

T. 623 22 65 54

Pasaje Cronos, 11
(Esq. Ferrocarril)

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

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL
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Agenda

·······································
Divendres
4 DE DESEMBRE

A les 20 h al Teatre La Sala
Preu: 10 € anticipada | 15€
teatrelasalarubi.koobin.cat

Nit de jazz i lletres: ‘Espai
propi’
A càrrec del col·lectiu
Estàncies&Estàndards i
amb l’artista convidada
Alba Luz. A les 19.30 h a
l’Ateneu. Inscripció prèvia.

·······································
Dissabte
12 DE DESEMBRE

Cinema: ‘L’ofrena’
Cicle Gaduí. Pel·lícula dirigida per Ventura Durall. A les
20 h al teatre municipal La
Sala. Preu: 4,5€/3€.
·······································
Dissabte
5 DE DESEMBRE
La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal
d’objectes de segona mà.
A les 10.30 h a la pl. Dr.
Pearson.
·······································
Divendres
11 DE DESEMBRE
Hotel Cochambre “Ex Cupidos”

La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal
d’objectes de segona mà.
A les 10.30 h a la pl. Dr.
Pearson.
Taller de cuina de Nadal
Taller per als petits de la
casa
A les 11 h a la Biblioteca
Municipal
Els sons de l’hivern
Cicle Música per a la infància
A les 12 h en línia
Cal inscripció prèvia
·······································
Dissabte
15 DE Dimarts

Exposicions
Dues mirades
Fotografia de Mercà Ramírez i pintura de Magda
Cano. Fins al 31 de gener
a l’Espai Expositiu de l’Antiga Estsació.
Cent anys d’història del
Celler Cooperatiu
Mostra vinculada a l’activitat vinícola i la rehabilitació en equipament
cultural de l’antic Celler
Cooperatiu. Fins al 20 de
desembre al Celler.
Rubí Rock
Mostra fotogràfica de
Joan Díez sobre grups de
rock dels anys 80 relacionats amb Rubí. Fins al 20
de desembre al Castell.

* L’aforament és limitat. És
obligatori l’ús de mascaretes
i mantenir la distància de
seguretat. Es recomana visites individuals o en grups de
màxim sis persones residents
a la mateixa llar.

Víctor Català
Programació tardor 2020 |
Cicle de literatura al voltant escrit per elles. A les 19 h a
de 9 escriptores. El món l’Ateneu Municipal

sardanes

Audició de sardanes de les cobles
Jovenívola de Sabadell i Marinada
redacció

El Foment de la Sardana de
Rubí i l’Aplec de Rubí organitza el 8 de desembre a les
10.30 h una audició-concert
de sardanes que anirà a càrrec de les cobles Jovenívola
de Sabadell i Marinada.
L’activitat arrencarà amb
la Jovenívola de Sabadell,
que interpretarà ‘A Rubí,
ara i sempre’, de Joaquim
Soms i Janer; ‘Els ocellets
ets canten’, de Conrad Saló
i Ramell; ‘Carícies’, de Josep
Vicens i Juli ‘Xaxu’; ‘A Banyoles el 50è’, de René Picamal i
Coma; ‘Per roses, les roges’,
de Joan Làzaro i Costa; ‘50
anys fent camí’, de Joan
Jordi Beumala i Sampons;
i ‘L’Aplec de Sabadell’, de
Josep Auferil i Costa.
Posteriorment, les dues
cobles participants interpretaran de forma conjunta
‘Atzar’, de Manel Saderra
i Puigferrer; i ‘Sota el mas
ventós’, de Jaume Bonaterra
i Dabau.
La cobla Marinada, per

L’audició serà aquest dimarts a la pl. Dr. Guardiet. / Arxiu

la seva banda, interpreterà
‘Joïosa’, de Félix Martínez
i Comín; ‘A la Bisbal, aplec
d’argent’, de Francesc Cassú
i Jordi; ‘Porta-la amb tu’,
d’Olivier Marquès i Nebot;
‘Regal de Reis’, de Martirià
Font i Coll; ‘Les noies de la
Torrassa’, de Jaume Ventura
i Tort; ‘Gresca, tabola i ball

de rams!’, de Jordi León i
Royo; i ‘Diada d’Aplec’, de
Francesc Mas i Ros.
L’aforament està limitat
a 100 persones i s’han de
respectar les mesures sanitàries. Per inscriure’s, cal
enviar un correu electrònic a fomentdelasardana@
gmail.com.

FOTOGRAFIA

El Museu Etnogràfic
Vallhonrat celebra 60 anys
Núria Julià Fosas

El naixement d’aquest emblemàtic museu, fou gràcies
al treball conjunt del matrimoni format per Miquel
Vallhonrat i Rosa Guiu, que
van decidir reformar els

antics habitatges que tenien
rellogats i condicionar-los
per exposar-hi una particular col·lecció, iniciada amb
objectes familiars de principis del S. XVII i ampliada
amb la compra d’objectes en
antiquaris i amb donacions

de particulars, per completar les temàtiques de les
vuit sales expositives que el
formen, amb més de 9.000
peces catalogades.
El lligam que sempre
s’ha mantingut entre família
i museu, ha permès que tres

Algunes de les peces de les diverses i variades col·leccions del Museu. / Arxiu

generacions treballessin unides i de forma coordinada
per donar continuïtat a la
preservació d’aquest important llegat patrimonial que
l’any 2019 la Generalitat de
Catalunya va reconèixer públicament amb el lliurament
de la Creu de Sant Jordi.
Enguany i per celebrar
aquestes sis dècades de
treball, d’història, d’art i cultura, s’ha editat el llibre Història del Museu Etnogràfic
Vallhonrat de Rubí i del món
del col·leccionisme, l’art i la
cultura de Rubí a través de la
seva gent, que es farà arribar
a amistats i clients a mitjans
de gener de 2021.
Un museu familiar, nascut amb humilitat, amb
orgull i interès que segueix
treballant amb optimisme i
amb la il·lusió del primer dia
per mostrar com ha canviat
la història en el decurs del
temps a partir de determinades peces.

L’emblemàtic pati interior del Museu. / Cedida
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hoquei línia | lliga elit

El Sènior Masculí del Cent Patins
perd a Mallorca a la Lliga Elit
Derrota a Palma de Mallorca del Sènior Masculí del
Cent Patins, que va perdre
6-2 contra l’HC Espanya.
Va ser un partit difícil per
als rubinencs, en el qual el
joc va estar molt igualat. La
falta de punteria va passar
factura al conjunt de Rubí i
complica cada vegada més
les aspiracions de l’equip
per accedir al play-off de la
Lliga Elit.
Pel que fa al Sènior Masculí que competeix a la
Lliga Or, es va desplaçar a
Tenerife per jugar contra el
Guanches. Va ser un viatge
ple d’entrebancs per les restriccions de la covid-19, que
van acabar passant factura
al conjunt rubinenc. El conjunt insular es va imposar
19-1, un resultat del tot excessiu tenint en compte els
esforços del Cent Patins. La
derrota complica la situació
de l’equip a la classificació,
que haurà de fer números
per salvar la categoria de
cara a la segona volta.
Per últim, l’Aleví que

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

El Cent Patins va caure en un partit difícil. / Cedida

competeix a la Lliga Elit va
jugar dos partits amb diferents resultats, però amb
bones sensacions. El primer
partit va ser contra l’Skulls,
en el qual la superioritat
dels valencians es va traduir
en un marcador de 8-3. El
segon partit va ser contra el
Fènix, amb una millor imatge dels rubinencs, tot i la
falta de rodatge competitiu

i d’entrenaments. El Cent
Patins es va imposar 4-3.
Aquest cap de setmana,
la pista Francesc Calvo acollirà els partits de l’Infantil
del Cent Patins contra l’HC
Jujol i l’AE Sant Andreu. Els
partits seran el 5 de desembre a porta tancada, però
es podran seguir per streaming al canal de Youtube
de l’entitat.

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.

PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08
C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

waterpolo | divisió d’honor

Primera victòria a la lliga pel Sènior
Femení del Club Natació Rubí

El Sènior Femení del Club
Natació Rubí va aconseguir
dissabte la primera victòria
a Divisió d’Honor a Can Rosés contra l’EW Saragossa
per 11-7. Els punts es van
gestar en un segon quart
clau que va acabar amb un
parcial de 5-2 favorable a
les jugadores de Manel Llobregat. El resultat col·loca
l’equip en quarta posició de

la fase de grups de la categoria i suposa un gran pas
per assolir la permanència i
per lluitar per la classificació
per la Copa de la Reina.
Pel que fa al Sènior Masculí A, que competeix a
Primera Nacional, va aconseguir sumar els tres punts
davant del CN Granollers
per 14-8. Això els permet
continuar com a líders de

la fase de grups de Primera
Divisió Nacional amb una
diferència de tres punts
amb el segon classificat, la
UE Horta.
En la propera jornada,
l’equip femení s’enfrontarà
al CN Mataró a la capital
del Maresme a partir de les
12.45 h. Pel que fa al masculí, aquesta setmana té
jornada de descans. / CNR

Dimarts, 08 DE DESEMBRE DE 2020
A 2/4 d’11 del matí
A LA PLACETA DEL CELLER

AUDICIÓ-CONCERT DE

SARDANES
“DIADA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL”
(Traspassat del dia 6 de juny pel coronavirus)

AMB LES COBLES:

- JOVENÍVOLA de Sabadell
- MARINADA

El Natació Rubí ha fet un gran pas per assolir la permanència amb aquesta victòria. / Cedida

FUNERÀRIA DE TERRASSA

900 268 268

QUAN L’ELECCIÓ
ÉS LA INCINERACIÓ.
TANATORI, CREMATORI
I CEMENTIRI,
EN UN ÚNIC RECINTE,
MOLT A PROP.

COMPLEX FUNERARI
MUNICIPAL
N-150 (Dir. Terrassa)

