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El nivell epidemiològic de 
Rubí continua en creixement
rEDAcciÓ

Els nivells epidemiològics 
de la ciutat continuen sent 
alarmants després que en els 
darrers dies hi hagi hagut un 
increment en el risc de rebrot 
de la covid-19.

Actualment, el risc de 
rebrot està en 585, el més 
elevat des del 17 de desem-
bre, mentre que la velocitat 
de reproducció de la malaltia, 

coneguda com l’Rt, és d’1,72. 
Pel que fa a la incidència 
acumulada a catorze dies és 
de 349, també amb una clara 
tendència a l’alça.

La situació és molt similar 
a la mitjana del conjunt de 
Catalunya, amb la peculiaritat 
que en el cas de Rubí, l’Rt és 
encara més elevada.

A la ciutat, entre el 28 
de desembre i el 3 de gener, 
s’han produït 163 positius 
per coronavirus que s’han 
detectat després de fer 1.801 
proves, tant de PCR com de 
Test d’Antígens.

Ara mateix, hi ha 27 rubi-
nencs ingressats als hospitals 
i des del 27 de desembre 
han mort 6 persones per 
covid-19.

142 morts en deu mesos
El 2020 serà recordat per 
sempre com l’any que el 
coronavirus va irrompre a 
la societat i va provocar la 
pitjor crisi pandèmica de les 
darreres dècades. El primer 
cas està localitzat a la Xina, 
concretament a la localitat 
de Wuhan, i oficialment es va 
detectar el 17 de novembre 
del 2019. El virus va trigar 

quatre mesos a arribar fins 
a Rubí, on l’11 de març es va 
detectar el primer positiu, 
segons les dades del Depar-
tament de Salut.

Pràcticament deu mesos 
després, l’impacte del virus 
SARS-CoV-2 a la ciutat, com a 
la resta del planeta, ha estat 
espectacular. Durant el 2020, 
142 rubinencs han mort pel 
virus i, encara que no hi ha 
dades oficials sobre el nom-
bre d’ingressos als hospitals, 
aquests no s’han deixat de 
produir des que la covid-19 
va arribar a casa nostra.

Pel que fa a la positivitat, 
3.599 rubinencs han donat 
positiu, tot i que es calcula 
que són molts més, ja que 
durant la primera onada es 
feien molt poques proves. 
Des del març s’han fet 56.454 
proves PCR i 5.942 Tests d’An-
tígens als rubinencs.

Tot i això, l’any es va tan-
car amb una bona notícia i és 
que, malgrat que l’epidèmia 
va arribar a Rubí al març, 
abans d’acabar l’any ja es van 
poder vacunar les primeres 
persones. Concretament, es 
van posar 15 vacunes entre el 
27 i el 31 de desembre.

La vacuna és la gran esperança per iniciar el retorn a la normalitat. / Generalitat de Catalunya

rEDAcciÓ

Des del 7 de gener, la Ge-
neralitat de Catalunya ha 
implementat noves mesures 
restrictives fins al 17 de ge-
ner per intentar controlar la 
pandèmia de coronavirus, 
que continua en creixement. 
El risc de rebrot a Catalunya 
se situa ja en 500 punts i 
la taxa de positivitat de les 
proves és del 9,5%, el que 
significa que molts positius ja 
no s’estan detectant. En els 
darrers dies han augmentat 
un 27% els ingressos en 
planta en els hospitals i hi ha 
un 20% més de crítics. Totes 
aquestes dades negatives 
encara no recullen l’impac-
te que pot haver tingut la 
celebració del Nadal ni del 
Cap d’Any.

Per aquest motiu, el 
Procicat ha anunciat noves 
mesures restrictives i des 
d’aquest dijous torna a ser 
obligatori el confinament 
municipal durant cada dia de 
la setmana, a excepció dels 

desplaçaments essencials. 
A més, tot el comerç no es-
sencial tancarà durant el cap 
de setmana i les superfícies 
a partir de 400 m2 no podran 
obrir. Els supermercats i les 
farmàcies es mantindran 
oberts.

La cultura i l’hostaleria 
mantindran la seva activitat 
actual: un 50% d’aforament 
màxim i bars i restaurants 
amb un horari d’obertura 
de 7.30 h a 9.30 h i de 13 h 
a 15.30 h. En canvi, hauran 
de tancar els gimnasos i 
només es podrà fer esport 
a l’aire lliure. No es podran 
fer entrenaments d’esports 
federats en espais tancats.

Pel que fa a les activitats 
extraescolars, queden res-
tringides al grup bombolla i 
el retorn a les aules es manté 
fins a l’11 de gener. Està 
previst que els treballadors 
de les escoles i el personal 
docent es facin proves d’antí-
gens d’automostra durant la 
setmana que ve, segons ha 
informat la Generalitat.

Confinament al municipi i 
tancament de les botigues
durant els caps de setmana 
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reDAcció

Un equip de vacunació de la 
Regió Metropolitana Nord es 
va desplaçar dissabte a Rubí 
per posar la primera dosi 
de la vacuna als residents i 
usuaris de dues residències 
de gent gran de la ciutat: la 
Residència Assistida Rubí i la 
Residència Amanecer.

A la Residència Assistida 
Rubí, de titularitat pública 
i ubicada al carrer Lepant, 
s’han vacunat 62 residents i 
8 usuaris del centre de dia. 
La primera vacunada de la 
ciutat ha estat Trinidad Ma-
rín, de 91 anys. També s’han 
vacunat 15 professionals 
que treballen al centre.

Posteriorment, l’equip 
de vacunació s’ha desplaçat 
a la Residència Amanecer, 
una de les més afectades 
pel coronavirus durant la 
primera onada. Allà, les 
infermeres han vacunat 41 
residents i 9 professionals.

Cada persona ha de re-

Més d’un centenar de persones ja han 
rebut la primera dosi de la vacuna a rubí
Residents en centres de gent gran i professionals de residències 
han estat els primers a rebre la vacuna 

trinidad Marín, de la residència del carrer lepant, ha estat la primera 
rubinenca en rebre la vacuna. / Generalitat de catalunya

reDAcció

La nit de Cap d’Any a la 
nostra ciutat va ser rela-
tivament tranquil·la i la 
Policia Local, que cada 
any es reforça per aquest 
esdeveniment festiu, va 
detectar diversos incom-
pliments de les mesures 
de confinament i toc de 
queda decretades per 
les autoritats per evitar 
l’expansió de la pandèmia 
de coronavirus. Concre-
tament, els agents de 
seguretat municipal van 
denunciar 19 infraccions 
relacionades amb les me-
sures sanitàries i dues per 
conduir sota els efectes 
de l’alcohol.

Fins a les 3 hores, una 
patrulla policial ubicada 
a l’avinguda de l’Estatut 
amb la carretera de Sant 
Cugat va fer 16 actes de 
denúncia per incomplir 
el confinament domici-
liari i es va detectar un 
conductor que conduïa 

la Policia local detecta 19 
infraccions de les mesures 
sanitàries durant el cap d’Any

bre dues dosis de la vacuna, 
la segona tres setmanes 
després de rebre la primera 
injecció.

Segons el Departament 
de Salut, en els propers dies 
està previst que es doni la 
primera dosi de la vacuna 
a totes les residències de 
Rubí. A la Regió Metropoli-
tana Nord hi ha cinc equips 

viuen i treballen a les resi-
dències i que es consideren 
la població més vulnerable 
davant de la covid-19. En 
paral·lel, també s’ha posat 
en marxa la vacunació dels 
professionals sanitaris. Més 
tard, es vacunarà el personal 
sociosanitari i les persones 
dependents que necessi-
ten mesures de suport. Es 
preveu que tota aquesta 
població estigui vacunada 
abans de Setmana Santa.

retard en la vacunació
El Departament de Salut ha 
reconegut que s’ha produït 
un retard en els plans de 
vacunació per un retard en 
l’arribada de les neveres, 
imprescindibles per mante-
nir la vacuna a temperatu-
res extremadament baixes. 
També ha explicat que, a 
les residències, cal el con-
sentiment dels familiars per 
poder vacunar les persones, 
un fet que també alenteix el 
ritme de vacunació.

de vacunació i cada equip 
té dos subequips de dues 
infermeres, que és la uni-
tat que es desplaça a cada 
residència. De moment, a 
la ciutat s’han subministrat 
146 vacunes, segons les 
dades del Departament de 
Salut.

La vacunació ha comen-
çat per les persones que 

sota els efectes de l’al-
cohol, vehicle que va ser 
immobilitzat. Es van fer 
tres controls més d’al-
coholèmia amb resultat 
negatiu.

Al voltant de quarts 
de tres de la matinada, la 
Policia Local es va despla-
çar al carrer Viella, a Can 
Solà, on s’havia alertat 
d’una festa en un habitat-
ge. La patrulla va fer una 
denúncia per incomplir 
les restriccions sanitàries 
vigents.

Per últim, a les 5 hores 
de la matinada es va de-
tectar un conductor que 
conduïa begut al carrer 
Magí Raméntol. Es van 
realitzar diligències per un 
delicte contra la seguretat 
viària per la taxa obtingu-
da i es va immobilitzar el 
vehicle. A més, es van fer 
dues denúncies més per 
incomplir el confinament, 
una per cadascuna de les 
persones que ocupaven 
el vehicle.
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rEDAcciÓ

L’Ajuntament està millorant 
l’accessibilitat a dues pa-
rades del transport públic 
urbà, la d’Agricultura, cor-
responent a la línia 4, i El 
Ferrol, parada compartida 
per les línies 2 i 5. La parti-
da d’inversions destinada a 
l’adequació de parades de 
l’autobús corresponent al 
2020 inclou les tasques de 
construcció de noves pla-
taformes en aquestes dues 
ubicacions, que presenten 
problemes per a les perso-
nes usuàries a l’hora de pu-
jar i baixar dels vehicles. Les 
noves plataformes suposen 
una millora important en 
termes d’accessibilitat.

La parada Agricultura 
(línia 4), ubicada a l’avin-
guda de l’Estatut, disposa 
d’una vorera estreta. Mal-

grat estar senyalitzada amb 
la prohibició d’aparcament 
de vehicles, freqüentment 
està ocupada per cotxes que 
impedeixen l’apropament 
del bus a la vorera i, conse-
qüentment, la pujada i bai-
xada de persones usuàries, 
així com el desplegament de 
la rampa per a persones que 
van en cadira de rodes.

La morfologia de la pa-
rada El Ferrol (línies 2 i 5), 
situada a la confluència 
entre els carrers de Palència 
i d’Ourense, comporta una 
difícil maniobrabilitat pel 
correcte apropament de 
l’autobús a la vorera, fet que 
dificulta el desplegament de 
la rampa.

Les noves plataformes 
que s’estan habilitant, que 
es preveu que estiguin ope-
ratives properament, millo-
raran aquestes situacions.

Millora en l’accessibilitat 
de les parades de bus 
d’Agricultura i El Ferrol

rEDAcciÓ

Des del 2 de gener, els 
patinets elèctrics, conside-
rats Vehicles de Mobilitat 
Personal (VMP), no poden 
circular ni per la vorera ni 
per a les zones reservades 
per a vianants. Es tracta 
d’una norma que aplica la 
Direcció General de Trànsit 
(DGT) i que, per tant, és 
d’obligat compliment a tot 
l’estat espanyol.

El conflicte entre els 
vianants i els patinets elèc-
trics es produeix des de 
l’inici de la popularització 
d’aquests vehicles elèc-
trics, que permeten molta 
llibertat i autonomia per 
moure’s en entorns urbans. 
Barcelona va ser la primera 
ciutat que va aplicar una 
ordenança municipal per 
tal de restringir la mobilitat 
dels vehicles a les voreres i 
les zones reservades per a 
vianants. A Rubí, el govern 
va posar en marxa una 
campanya informativa i 
sancionadora seguint una 
instrucció del Ministeri de 
l’Interior i va afirmar que 
durant el 2020 aprovaria 
una ordenança municipal, 
tot i que aquesta encara no 
s’ha desenvolupat.

Ara, però, aquesta nor-
mativa és de rang superior 
a qualsevol ordenança mu-
nicipal i per tant d’obligat 
compliment a qualsevol 
municipi, inclòs Rubí. Això 
vol dir, per exemple, que els 
patinets no poden circular 
per l’illa de vianants i ho 
han de fer per la calçada 
dels carrers propers.

Els patinets elèctrics no poden 
circular per les zones de vianants
Aquests vehicles estan sotmesos a una nova normativa de la DGT

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

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

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

¡NOVEDAD!

Si buscas calidad, precio y 
atención ¡En NewHomePc 

está la solución!

c/ Pintor Coello, 15 (Entre La Montserrat 
y el Celler) T. 93 667 71 87

www.newhomepc.netDoctor Ferran, 13
Tel. 615 299 543

L’Ajuntament ja preveia sancions pels patinets que circulen per zones de vianants. / Arxiu

Què diu la normativa?
Concretament, la norma as-
senyala que els VMP no po-
den circular per les voreres 
ni pels espais reservats als 
vianants, com per exemple 
passos de vianants. Ho han 
de fer de forma obligatòria 
pels carrils bici senyalitzats 
i, en cas de no haver-hi, per 
la mateixa calçada que la 
resta de vehicles. També 
preveu que els conductors 
d’aquests vehicles hagin 
de complir les normes de 
circulació i limita la seva 
velocitat als 25 km/h. Això 
inclou, per tant, l’obligació 
de sotmetre’s a proves d’al-
coholèmia si les autoritats 
ho requereixen. També està 
prohibit que hi hagi dos 
ocupants sobre el vehicle, 
ja que són d’ús individual, 
fins i tot si és un infant.

D’altra banda, també 
prohibeix que els patinets 
elèctrics circulin per carre-
teres, autopistes, autovies 
i túnels urbans, entre altres 
vies singulars.

Sancions
En cas d’incompliment de 
la normativa, la DGT recull 
una proposta de sancions 
per dissuadir els conductors 
de saltar-se les mesures. La 
multa per circular per la 
vorera o zones de vianants 
és de 200 euros i per portar 
un acompanyant, de 100 
euros. També se sanciona 
amb multes de 200 euros 
conduir el vehicle fent ús 
del telèfon mòbil o d’au-
riculars.

En cas de positius per 
alcohol la sanció va entre 
els 500 i els 1.000 euros i en 

cas de positiu per drogues, 
la multa és de 1.000 euros. 
A més, si el patinet no porta 
llums ni el conductor no du 
indumentària reflectant, 
se sancionarà amb 200 
euros.

Els ajuntaments poden 
regular l’ús del casc
Pel que fa a l’ús del casc sí 
que dependrà de les orde-
nances municipals, ja que 
la DGT no ho contempla. 
Així, en el cas de Rubí no 
és obligatori l’ús del casc 
ni tampoc tenir una asse-
gurança obligatòria.

Tot i això, la DGT sí que 
contempla de cara al 2022 
que els conductors de VMP 
hagin de validar un conjunt 
de requisits tècnics, com 
ara la il·luminació, els frens 
o els elements reflectants.

La parada d’Agricultura, a l’avinguda de l’Estatut, serà més accessible. 
/ Ajuntament - Localpres



Les famílies sol·liciten especialment joguines per a la petita infància, bicicletes i també jocs de cons-
trucció. / Ajuntament de Rubí

ASAV i l’Ajuntament reparteixen 800 joguines a 
300 infants rubinencs en situació vulnerable
RedAcció

La ciutadania ha tornat a 
col·laborar amb la campa-
nya ‘Encara poden donar 
molt de joc!’, en el marc de 
la qual es recullen joguines 
per a les famílies de la ciutat 
més afectades per la crisi de 
la covid-19. A l’edició nada-
lenca d’aquesta iniciativa 
s’han recopilat un total de 
380 quilos de jocs i joguines, 
que ja han estat lliurats als 
infants més vulnerables del 
municipi.

Un total de 300 nens 
d’entre 0 i 12 anys han rebut 
800 regals de la mà dels 25 
voluntaris de l’Associació 
de Solidaritat i Ajuda Veïnal 
(ASAV), encarregats de fer 
el repartiment. L’acció ha 
comptat també amb la col-
laboració de treballadors 
d’empreses rubinenques 
com Eurofragance o B Braun 
i d’espais per al repartiment 
de joguines com l’espai 
Francesc Alujas o la Sala 
Neus Català.

Amb motiu de la covid-
19, les donacions s’han 

desinfectat degudament 
abans de ser lliurades a les 
famílies. Per raons sanità-
ries, no s’han acceptat pe-
luixos, ninots amb cabell o 
roba o altres joguines fetes 
amb material tèxtil. Tampoc 
s’han admès joguines de 
caràcter bèl·lic o sexista. El 

personal voluntari ha revisat 
cadascuna de les donacions 
abans del seu lliurament per 
comprovar que les joguines 
estiguessin completes.

‘Encara poden donar 
molt de joc!’ és una pro-
posta solidària impulsada 
pel Servei Educatiu de Re-

sidus de l’Ajuntament de 
Rubí que, a més de tenir 
un vessant solidari, evita 
que recursos que encara 
tenen vida útil vagin a parar 
a l’abocador. En aquesta 
ocasió, s’han previngut 380 
quilos de residus en forma 
de joguines.

 

Casal Popular 

  i a les xarxes sociavls: 
    

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 

Laboratori propi
Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

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

Bar - Restaurante 
La Pastora

www.diariderubi.com
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L’Ajuntament de Rubí, l’As-
sociació d’Adjudicataris del 
Mercat Municipal i Condis 
Mercat sortegen 40 carre-
tons de la compra entre la 
clientela de l’equipament 
municipal. Des del 7 de ge-
ner, amb totes les compres 
superiors a 10 euros fetes a 
l’equipament municipal es 
repartiran butlletes de par-
ticipació que el comprador 
ha d’omplir.

Entre totes les butlletes 
se sortejaran 40 carretons 

de compra amb el logotip 
del Mercat acompanyats 
d’un val de 50 euros que es 
podrà gastar a les parades 
del Mercat i un val de 25 
euros  gentilesa de Condis 
Mercat que es podrà fer ser-
vir al supermercat. El sorteig 
tindrà lloc el 28 de gener.

Durant la campanya de 
Nadal, els 40 carretons han 
format l’arbre de Nadal de 
l’equipament sobre una es-
tructura creada per l’alum-
nat de Rubí Forma. / DdR

el Mercat Municipal 
sorteja una quarantena 
de carretons de compra

durant la campanya de Nadal, els 40 carretons han format l’arbre 
de Nadal de l’equipament. / Ajuntament de Rubí



redacció

L‘Ajuntament ha modificat 
alguns col·legis electorals 
per garantir que la ciuta-
dania que voti de manera 
presencial a les eleccions del 
14 de febrer al Parlament de 
Catalunya pugui fer-ho amb 
seguretat. Els canvis d’ubica-
ció responen a la necessitat 
de trobar instal·lacions on 
es pugui garantir la distància 
entre persones i amb millors 
accessos que permetin el 

compliment de les mesures 
sanitàries. 

El servei de processos 
electorals del consistori ha 
valorat els col·legis electo-
rals dels darrers comicis per 
determinar si eren prou es-
paiosos. En funció d’aquesta 
valoració, hi ha col·legis que 
canvien d’ubicació i n’hi ha 
d’altres on es varia la loca-
lització de les meses. 

Així, les dues meses que 
estaven situades a l’Ateneu 
Municipal, que corresponen 

al Districte 4 Secció 8, les 
dues meses de la Residència 
Casal de la Gent Gran (c. Le-
pant, 31), que corresponen 
al districte 4, secció 9; les 
tres meses que estaven si-
tuades al Centre Cívic de Ca 
n’Oriol, que corresponen al 
districte 4, seccions 14 i 25; 
i les dues meses que estaven 
situades a la Torre Bassas, 
que corresponen al districte 
4, secció 19, estaran ubica-
des a l’Institut La Serreta.

Les persones que fins ara 

votaven a l’escola Bressol 
Bruna (del districte 4, sec-
cions 11 i 12; i les persones 
que dipositaven el vot a les 
3 meses situades a l’Associa-
ció de Veïns la Plana de Can 
Bertran, que corresponen al 
districte 4, seccions 13 i 24; 
s’hauran de dirigir a la bibli-
oteca Mestre Martí Tauler 
per votar.

A l’edifici Ressò, hi haurà 
dues meses que anterior-
ment estaven situades a l’Es-
cola Bressol Sol Solet i que 

corresponen al Disseminat 
dins del districte 2, secció 1. 
A l’escola bressol Sol Solet 
hi continuarà ubicada una 
mesa que correspon al nucli 
del districte 2, secció 1.

A l’escola 25 de Setem-
bre estaran ubicades les sis 
meses que fins ara hi havia al 
Centre de Salut Comunitària 
(c. Pitagoras, 4), correspo-
nents al districte 3, seccions 
5, 6 i 7. Les dues meses que 
ja hi havia en aquest col·legi, 
corresponents al districte 3, 

secció 8, s’hi mantenen. 
Els veïns que fins ara 

votaven a les dues meses 
del Centre Cívic de Can Fatjó, 
que corresponen al districte 
1, secció 2, o a les tres meses 
situades a l’escola Bressol 
Sol Solet, que corresponen 
al districte 2, secció 4;  po-
dran votar a l’Institut Duc de 
Montblanc.

Finalment, la ciutada-
nia que voti a l’escola Rivo 
Rubeo haurà d’entrar per la 
pista del carrer de la Pau. 

L’Ajuntament modifica alguns col·legis electorals per garantir les mesures 
sanitàries i evitar la propagació de la pandèmia de coronavirus

SOLO UNA PAUSA 
Y SIGUE DISFRUTANDO AL VOLANTE

PEUGEOT SERVICE

CITA Y PRESUPUESTO ONLINE EN OFERTAS.PEUGEOT.ES/POSVENTA/2X1-NEUMATICOS

EN NEUMÁTICOS*

OFERTA ESPECIAL
*

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

*Oferta válida para clientes particulares propietarios de un vehículo de cualquier marca, consistente en un 50% de descuento por neumático de las marcas Continental y Dunlop sobre la tarifa oficial vigente. La aplicación de la oferta está sujeta a la realización de la operación 
de sustitución de 2 o 4 neumáticos desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2021. No canjeable en efectivo ni acumulable a otras ofertas en vigor. Consulte condiciones en los Servicios Oficiales Peugeot adheridos a la promoción y en www.peugeot.es

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ  | Tel. 93 588 28 19 - www.autotallermorral.cat

Hi haurà 89 meses electorals. / Ajuntament-Localpres

Ja es pot consultar el cens provisional a 
les eleccions al Parlament de Catalunya 
del pròxim 14 de febrer
redacció

Els rubinencs ja poden con-
sultar la seva informació al 
cens electoral de les elec-
cions al Parlament de Cata-
lunya que tindran lloc, si la 
situació epidemiològica ho 
permet, el 14 de febrer. En 
cas que sigui necessari, els 
ciutadans poden demanar 
alguna modificació.

Pel que fa a les reclama-
cions, en cas que la infor-
mació no sigui correcta, es 
poden tramitar fins al 4 de 
gener de forma presencial 
a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC).

La informació està dis-
ponible a l’apartat d’elec-
cions de la web municipal: 
https://www.rubi.cat/ca/
actualitat/ajuntament/
eleccions.

En aquesta ocasió, s’ha 
ampliat el nombre de meses 
que passen a ser 89, quatre 
més que en anteriors con-

vocatòries. El canvi respon 
a la necessitat d’alleugerir 
el nombre d’electors en al-
guns col·legis electorals.

El sorteig per conèixer 
les persones que hauran de 

formar part de les meses 
electorals tindrà lloc el 19 
de gener, en un ple extraor-
dinari, com és habitual.

Durant la cita electoral, 
caldrà respectar les mesu-

res sanitàries per fer front a 
la progapació de la covid-19 
com la distància de segure-
tat, dur mascareta i rentar-
se les mans o fer ús de gel 
hidroalcohòlic. 

Junts per Catalunya recull avals 
a Rubí per optar als comicis 

redacció

Junts per Catalunya ha estat 
recollint avals a Rubí per tal 
de presentar-se a les elecci-
ons al Parlament del 14 de 
febrer. La formació polítca 
es presenta per primera 
vegada com un partit propi, 
després del trencament del 
Partit Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT), motiu pel 
qual estan obligats a recollir 
els avals per poder-se pre-
sentar als comicis. 

La llista de Barcelona de 

Junts per Catalunya esta-
rà encapçalada per Carles 
Puigdemont i en segon lloc 
hi anirà Laura Borràs, que 
va guanyar les primàries del 
partit i que serà la candida-
ta a presidenta del partit 
polític. 

Segons han explicat els 
responsables de Junts per 
Catalunya a la nostra ciutat, 
a Rubí s’han aconseguit re-
collir un nombre d’avals su-
perior als marcats pel grup 
de militants que el partit té 
al municipi. 
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Les eleccions seran en principi el 14 de febrer. / Cedida
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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€

c/Joaquim Bartrina, 
núm.16 Rubí

T. 93 699 01 11

HORARIO 
de martes a domingo

de 6 a 18 horas

BAR 
CASA NICO

c/ Lluís Ribas, 6
(Esq. Bartrina)
T. 93 699 93 51

NUEVA 
TEMPORADA

Otoño - Invierno

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95

L’empresa Robin Hat es trasllada a unes 
noves instal·lacions a can Rosés

El Rubí Forma ha ofert més d’una vintena 
d’accions formatives durant el 2020

REDacció

L’empresa Robin Hat, dedi·
cada a la producció de tèxtil 
sanitari, ha traslladat la seva 
activitat des del barri Segle 
XXI a una nau de 192 m2 al 
polígon de Can Rosés. La in·
auguració de la nova seu de 
l’empresa, que va tenir lloc 
el dimecres de la setmana 
passada, va comptar amb la 
participació de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, i altres 

REDacció

L’Ajuntament de Rubí, a 
través de Rubí Empresa, ha 
ofert 26 accions formatives 
durant el 2020. D’aquestes, 
15 han estat presencials 
(119 hores) i 11 en línia (82 
hores). En total, l’Oficina 
de Serveis a l’Empresa de 
Rubí ha impulsat en col·
laboració amb la patronal 
Cecot i l’Ajuntament de Sant 
Cugat, 201 hores de forma·
ció, una xifra que supera les 
171,5 hores que es van oferir 
l’any passat.

La formació empresarial 
d’enguany s’ha adreçat a 
persones emprenedores, 
professionals, autònoms 
i pimes i s’ha centrat en 
el màrqueting digital, la 
legislació i la normativa em·
presarial. Totes les sessions 
han obtingut una puntuació 
superior a 3 sobre 4 i la nota 
mitjana global és de 3,64 
sobre 4; molt semblant al 
3,75 que van registrar l’any 
passat.

regidors del govern.
L’alcaldessa va destacar la 

implicació de Robin Hat amb 
Rubí durant la pandèmia i el 
compromís de cooperació 
que aquesta companyia ha 
mantingut amb el consistori 
i la ciutadania. Segons va 
dir Martínez, “Robin Hat és 
un exemple de superació i 
solidaritat. Tenim molta sort 
de tenir persones com ells 
a Rubí”.

Per la seva banda, els 

“Malgrat la pandèmia, 
Rubí Empresa ha tirat enda·
vant més de 200 hores de 
formació i ha sabut adaptar·
se a la situació epidemiològi·
ca. Tanquem any mantenint 
un altíssim nivell de satisfac·
ció entre les persones assis·
tents i això ens encoratja a 
continuar treballant com fins 
ara”, diu el regidor de Serveis 
a l’Empresa, Rafael Güeto.

Rubí Empresa ja treballa 
amb les entitats empresari·

La inauguració de la nova seu de Robin Hat va ser la setmana passada. / Localpres-ajuntament

als i l’ajuntament de la ciutat 
veïna la programació forma·
tiva de 2021. La proposta 
mantindrà l’objectiu de for·
mar les persones assistents 
per millorar la seva gestió 
empresarial, especialment, 
en l’ús de les eines digi·
tals. Les accions formatives 
d’enguany es posaran en 
marxa en línia i aquelles que 
requereixin presencialitat es 
programaran en funció de 
l’evolució de la pandèmia.

L’Oficina de Serveis a l’Empresa és l’òrgan que impulsa les accions 
formatives. / Ajuntament-Localpres

S’instal·len les primeres plaques fotovoltaiques del projecte d’autoconsum 
col·lectiu d’energia al polígon industrial de Can Jardí
REDacció

L’Ajuntament de Rubí, mit·
jançant el Rubí Brilla, coordi·
na el primer projecte d’auto·
consum col·lectiu d’energia 
en un polígon industrial a 
tot l’estat. Amb aquesta 
iniciativa pionera, el govern 
municipal pretén avançar 
per complir els objectius del 
Pacte d’Alcaldes pel Clima i 
l’Energia, que compromet 
la ciutat a reduir les seves 
emissions en un 40% el 2030 
respecte al 2005.

L’objectiu és crear una 

metodologia de treball que 
permeti la implementació 
accelerada de projectes d’au·
toconsum al sector industrial 
en un context d’emergència 
climàtica declarada. És en 
aquest sentit que s’ha creat 
el primer projecte d’auto·
consum col·lectiu a partir de 
la col·laboració publicopriva·
da, que es caracteritza per 
l’agregació d’empreses per 
afavorir l’economia d’escala; 
la convocatòria d’un concurs 
privat per promoure la com·
petència tècnica i econòmica 
entre els participants; la 

possibilitat de compartició 
d’energia entre les indús·
tries, i l’adopció d’acords 
bilaterals de compravenda 
d’energia (PPA) que perme·
tin l’accés a la instal·lació a 
través de la ‘no inversió’.

L’any 2019 es va executar 
una tasca al polígon de Can 
Jardí per captar empreses in·
teressades a incorporar au·
toconsum. Es van preparar 
els estudis tècnics i de viabili·
tat econòmica i es van redac·
tar les bases pel concurs. El 
febrer de 2020 es va iniciar 
el concurs privat per trobar 

l’empresa que executaria un 
projecte d’autoconsum per 
a 13 empreses del polígon 
de Can Jardí. Al març es van 
rebre 12 propostes tècnico·
econòmiques. El concurs el 
va guanyar la UTE formada 
per les empreses Enertika, 
Zener i KM0 al mes de juny. 
La covid·19 va provocar 
que, finalment, fossin 8 de 
les 13 empreses inicialment 
interessades les que conti·
nuessin el projecte.

La potència total que 
s’instal·larà serà d’1,2 MWp, 
amb una producció total es·

timada de 1.852 MWh/any i 
450 Tn CO2/any estalviades. 
Algunes de les empreses 
finançaran la instal·lació 
amb fons propis, mentre que 
d’altres ho faran mitjançant 
un contracte de compraven·
da d’energia a llarg termini 
entre el productor i el con·
sumidor.

Ara s’està procedint 
al muntatge de les instal·
lacions a les vuit empreses 
participants, que estaran 
llestes durant el primer tri·
mestre del 2021. El projecte 
està obert a la incorporació 

de noves firmes. Per aquest 
motiu, s’han col·locat bande·
roles informatives al polígon 
i està previst celebrar una 
reunió tècnica per captar no·
ves indústries que participin 
en el projecte. 

Segons el regidor de Medi 
Ambient, Andrés Medrano: 
“Això és només el comen·
çament de la revolució solar 
als polígons industrials de 
Rubí. Treballem ja per esten·
dre aquesta fórmula d’èxit i 
aprofitar el gran potencial 
de sostre industrial d’altres 
polígons de la ciutat”.

responsables de la compa·
nyia van fer entrega d’un 
obsequi a l’alcaldessa en 
senyal d’agraïment a la col·
laboració entre el consistori 
i l’empresa. També van ex·
plicar que el canvi de seu els 
permetrà ampliar les línies 
de negoci a nous produc·
tes vinculats amb el tèxtil 
sanitari així com podran 
donar millor resposta a la 
creixent demanda dels seus 
productes.



Cartes de la Ciutadania

Ha entrat en vigor una nova nor-
mativa per regular el que en els 
darrers mesos, o fins i tot anys, 

és una de les preocupacions de la gent en 
relació amb l’espai públic: l’ús dels patinets 
elèctrics.

A Rubí, aquest tema ha estat actualitat 
diverses vegades, ja que són moltes les per-
sones que han alertat de la perillositat que 
aquests vehicles puguin circular lliurement 
per zones reservades per a vianants. Per 
sort, no hi ha constància de cap incident 
de gravetat, però és molta la gent, especi-
alment gran, que es troben insegurs quan 
veuen circular aquests vehicles de mobilitat 
individual molt a prop seu.

A partir del 2 de gener, aquests vehicles 
ja no poden anar per les voreres ni per les 
zones reservades per a vianants, com és el 
cas de l’illa que hi ha al centre de la ciutat.

La nova regulació, de caràcter estatal, 

Els patinets elèctrics 
i la nova mobilitat

EDITORIAL
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pretén posar ordre a una situació sobrevin-
guda per la gran popularitat d’aquest nou 
mitjà de transport urbà: el patinet elèctric 
ha vingut per quedar-se i per tant cal bus-
car-li un lloc adequat per poder circular.

La seguretat de les persones, especial-
ment dels vianants, que són més vulnerables 
davant els vehicles motoritzats, ha de ser 
una prioritat i, per tant, és un encert impedir 
que aquests vehicles puguin circular per on 
van les persones.

Ara bé, aquesta mesura necessària su-
posa un gran inconvenient en ciutats com 
Rubí, on els carrils destinats a la bicicleta 
o als patinets són residuals i es limiten 
principalment a l’oci. 

Això, a la pràctica suposa que les per-
sones que van amb patinet han de circular 
per les carreteres, compartint espai amb els 
vehicles, el que suposa un risc per la seva 
seguretat. La imposició de la Zona 30, 
per tant, és ara més que mai obligada per 

protegir aquests vehicles, especialment en 
aquelles vies que tenen molt de trànsit.

La implantació de carrils dissenyats 
específicament per aquests vehicles és ja 
una realitat a molts municipis. A Rubí, 
al contrari, ha arribat abans la normativa 
restrictiva que el desplegament d’una zona 
segura per aquests vehicles i això pot supo-
sar un problema.

En qualsevol cas, l’ús del patinet elèctric 
forma part d’una nova forma de moure’s 
dins de les ciutats i és un avenç cap a una 
mobilitat més sostenible, lluny dels motors 
de combustió que intoxiquen cada dia l’aire 
de les nostres ciutats. 

Caldrà, per tant, buscar eines per donar 
seguretat a aquests usuaris i atorgar-los 
prioritats respecte als cotxes, especialment 
en els nuclis urbans on la convivència entre 
vianants, patinets elèctrics, bicicletes, cotxes 
i motocicletes pot ser complicada.

(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).

D
ip

òs
it 

le
ga

l: 
B 

35
12

9-
19

93

Diari de Rubí © Tots els drets reservats
Edita: Meztizo Comunicació  

Contacte: meztizocomunicacio@gmail.com 
Publicitat: meztizopublicitat@gmail.com

 El Tuit de la setmana            6 de gener

Gemma Masferrer
@GemmaMasferrer

Parlant de reis... ara 
m’ha vingut al cap 
aquesta cançó que 
el meu avi em va 
ensenyar. La cantava 
de petit, durant la 
II República. Versió 
#rubicity, mencionant Can Rosés. 
Algú més la va aprendre?

De debò aniràs a votar?
Ja hi tornem a ser, altre cop a les urnes. Em 
veig davant la tele, idiotitzada, empassant-me 
altre cop l’anunci de les eleccions vinents.
I encara ens queden els anuncis de les cam-
panyes electorals, la publicitat al carrer, altre 
cop la decoració amb cartells, els discursos 
de sempre i el dilema: vaig a votar?
Aquesta pregunta que sempre havia tingut 
una resposta rotundament clara fins al mo-
ment, sí i sí, un fet inqüestionable durant 
molts anys, de cop ja no té sentit.

Aquest any, em nego a tornar a fer el 
paperina, anar a votar, per què crec que no 
s’ho val.

No hi ha res darrere de tot el que hem 
lluitat?

Soc independentista convençuda des de 
l’adolescència, quan no es podia dir massa 
alt, però jo ho deia. Doncs bé, ara mateix 
tot em sembla un despropòsit, un engany. 

La política en general per mi, ho és, mal-
grat que hi hagi persones que hi dediquin 
esforços, el sistema és el que és i té les seves 
estratègies.

Només us puc dir, foteu el que us doni la 
gana, ompliu-vos les butxaques, seguiu amb 
la diplomàcia que us caracteritza, seguim 
deixant que les grans corporacions manin i 
els poderosos de debò decideixin, abaixem 
el cap i fem vies catalanes, tot aconseguint 
imatges molt boniques per a TV3.

Però no compteu amb ni amb tants d’al-
tres ciutadans que ja hem dit prou.

A les urnes, aniran els que encara confien 
amb els polítics i als que obligadament, hagin 
d’estar a les taules, passant el dia, tenint en 
compte que no hi ha molt a creure.

Diuen que evolucionar és canviar d’opi-
nió. Jo que sempre he defensat que s’havia 
de votar, perquè com a ciutadà ens pertoca 
poder dir la nostra. Doncs he evolucionat si 

es pot dir així. El sistema és només això, un 
sistema que està dissenyat perquè seguim 
votant o veient el futbol, ignorant als que 
de debò mouen un país i prenen decisions, 
però creient que som nosaltres que hi podem 
dir la nostra.

No tenim res a dir, ni tan sols ens han 
educat per pensar en el que realment és.

De debò aniràs a votar? Creus que alguna 
cosa canviarà o seguirem veient per la Tele, 
els debats de sempre, teatres, mesures que no 
arriben, injustícies poc justificades, rics i po-
derosos que sempre surten indemnes, xavals 
que són a la presó per ser del país basc, i altres 
bajanades que seguiran succeint, perquè el 
sistema no el canvia ningú, perquè no estem 
adoctrinats ni educats per fer-ho.

Cristina Gómez i Garcia

Dedicado a Moni… Mi vida…
Moni (Mónica), la mujer que me ha hecho 

cambiar la vida, el sentimiento, la pasión, 
la visión del amor y la sensualidad, merece 
que se lo exprese de una forma distinta y 
predicarlo a los cuatro vientos:  “No importa 
que hoy no haya salido el sol, me haces 
sentir que tu luz es más fuerte. Da igual 
que no utilices la razón, porque nunca te 
ha faltado suerte… Escucha, sé que no 
debes pensar:  ¿Por qué he tardado tanto 
en conocerte? Tú sabes que no se aprende a 
volar tan fácilmente, y que además el viento 
nunca miente… 

Y no volveré a pasar delante de tu mirada 
sin verte, y puedes hacerme temblar, pero no 
quiero ver tus ojos de hielo llorar… Nunca 
olvidaré que somos dos…”.  Te amo Moni… 
y recuerda aquello que dice : “Un hombre 
cabal he sido hasta que besé tu boca…” Y 
besarla la primera vez me ha devuelto a la 
vida… Sí, tu boca…

José Antonio Avila López
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Al Butlletí núm. 78 del Cen-
tre d’Estudis Rubinencs i el 
Grup de Col·laboradors del 
Museu de Rubí, en el seu 
article sobre masies desapa-
regudes del nostre terme mu-
nicipal i els seus encontorns, 
Lluís Garcia feia esment a can 
Matarí de Baix, que després 
evolucionaria a can Palet.

És una de les masies més 
antigues de Rubí, encara que 
el 992, any del document més 
antic que l’esmenta, era una 
fortificació o torre de vigilàn-
cia que es deia Matarí (en llatí 
medieval “Matarino”), mot 
que vol dir “guàrdia” precisa-
ment. Al seu voltant hi havia 
tres masos o petites cases de 
pagès: Matarí Sobirà (de dalt), 
Matarí Jussà (de baix) i el 
mas habitat per Berenguer de 
Matarí, que desapareixeria al 
segle XIV. Estaven subjectes 
als mals usos del castell de 
Rubí, fins al 1383.

El 1312 tenim constatat 
que l’hereu del mas Matarí 
Jussà es deia Giralt i el del 
Sobirà era Francesc Matarí. 
Cap al 1362 ja no tenim cons-

EL RUBÍ D’ABANS: 
Una masia desapareguda: can 

Palet o can Matarí de Baix

tància del mas de Berenguer 
de Matarí. 

El 1383, quan els masos 
que depenien del castell, es 
redimiren dels mals usos 
feudals, consta com a pagès de 
can Matarí de Baix Guillem 
de Matarí, i de can Matarí 
de Dalt, Berenguer de Ma-
tarí (els camperols tenien els 
cognoms de les masies que 
habitaven, normalment). 

Més tard, tenim els pu-
bills Pere Pujol, el 1398, i, un 
segle més tard, el 1497, Joan 
Mir (can Matarí de Baix) i 
Pere Marsal (can Matarí de 
Dalt). Un pubill era l’home, 
normalment procedent de 
fora, que contreia matrimoni 
amb la filla del propietari de 
la masia i passava a heretar 
les terres i la casa. No obstant 
això, com en altres ocasions sí 
que succeïa, aquí el nom de la 
casa no canvià i l’antic Matarí 
Jussà o de Baix seguiria amb la 
mateixa denominació.

Al fogatge de 1553 consta 
en Mathalí (corrupció de 
Matarí per part de l’escrivent 
que va fer el document) al mas 
Matarí de Baix i en Come-
daran (o Comedran en altres 
llocs) al de Dalt. 

Jordi Vilalta
GCMR-CER

Can Matari de Baix, foto d’arxiu del Museu de Rubí.

El 2020 s’ha esgotat i ini-
ciem el camí d’un 2021 ple 
d’esperances i expectatives. 
La pandèmia marcarà per 
sempre l’any que deixem 
enrere. El nou any viu un 
punt d’inflexió amb el des-
cobriment i aplicació de les 
diferents vacunes. Respostes 
sanitàries a problemes sani-
taris. Però el virus ens deixa 
marques inesborrables. Hem 
viscut la por, l’aïllament i la 
solitud. Hem plorat silencis 
i hem enyorat converses. 
Dies tristos d’incerteses ple-
nes. Cop a cop, hora a hora, 
setmana a setmana, vam 
sobreviure a la desesperança. 
Es van sentir els aplaudi-
ments als balcons com a 
símptoma d’una malaltia 
silenciosa, invisible. Una 
malaltia que ens conduïa 
a la monòtona conducta, 
a la rutina de la producció 
buida. El confinament ens 
va dur la constatació de la 
fal·làcia de l’individualisme 
com a resposta a un no-res 
artificiós i prefabricat. Els 
aplaudiments van constituir 
el fil invisible que ens man-
tenia connectades. Ànimes 
entrellaçades entre carrers 
buits i places despoblades.

Aplaudíem persones que 
emergien en l’ imaginari 
com a herois i heroïnes en 
temps de foscor. Aplaudí-
em l’esforç, però sobretot la 
dedicació. Uns agraïments 
plens de consciència i sig-
nificat per a aquelles que 
s’exposaven al perill invisible 
per a nosaltres.

El confinament va fer 
emergir moltes coses, recon-
nectar moltes realitats ome-

La vacuna
Aitor Sánchez 
Exregidor de l’AUP

ses. No idealitzem, però, un 
confinament que només va 
agreujar cops i menyspreus 
d’aquelles que confonen 
amor amb dominació, lliure-
ment amb submissió. Perquè 
malauradament els ulls de 
vellut es van amagar darrere 
d’espiells i no d’ulleres fos-
ques. La misèria es va viure 
en la solitud de la presó 
aïllada entre quatre parets 
que, malauradament, tot 
ho tapen. La pandèmia, a 
més, ha deixat palès el rigor 
imposat pels mercats en una 
quotidianitat massa vegades 
embogida i buida. Ha evi-
denciat la lògica mercanti-
lista d’un capital que, sense 
context, descobria als ulls 
de moltes la seva absurda 
inutilitat.

Malgrat tot, i per uns 
moments, la solidaritat va 
permetre fer brollar la vida. 
Una vida posada al cen-
tre, una vida en forma de 
solidaritat i empatia. Una 
vida en cada gest, en cada 
trucada, en cada missatge. 
Una vida que es va cana-
litzar en associacions de 
veïnes solidàries, en grups 
de suport, en forma de pla 
de xoc. Reacció i rebel·lia 
enfront de la penúria de 
l’aïllament. La constatació 
que un home sol, una dona 
així presos, d’un en un, són 
com pols, no són res. No 
són res. Com la Júlia de la 
cançó, cal que recordem el 
tràngol com una constata-
ció, com una ensenyança. 
La solidaritat és la primera 
part de la vacuna per a les 
foscors que vindran. L’espe-
culació no omple neveres, la 
solidaritat sí. Això sí, cal que 
les administracions locals 
reconeguin i donin suport 
a les xarxes de gestió. En 

tant que recullin la gestió 
comunitària, generarem 
immunitat

El confinament sembla 
part del passat, però queda 
la por, la por a una malaltia 
que tot ho capgira. Queda 
la incertesa pels temps que 
vindran. És legítima aquesta 
por, i més perquè és gene-
rada per aquella gentussa 
que posa el capital davant 
la vida, que fa de la por un 
mercat. Però davant la por 
sempre creix l’esperança, la 
solidaritat i la força. Una 
vida que es resisteix a ser 
vençuda, a ser enterrada. Els 
carrers s’ompliran de pressa, 
d’angoixa dissimulada, però 
també de justícia i de lluita 
que en forma de pintada, de 
reflexió a cau d’orella, de re-
sistència veïnal s’obrirà pas. 
Florirà la flor al mur. Crei-
xerà la responsabilitat social 
en forma de suport mutu, 
plans de xoc, associacions de 
veïnes combatives i en lluita 
per la supervivència mútua. 
Gent valenta que s’atrevirà 
a somiar per transformar 
la por en vida. Perquè la 
vida s’obre pas en la foscor, 
perquè la xarxa de suport, 
que teixim a partir de la 
solidaritat, mai de la caritat 
mal entesa, ens fa forts, 
ens vacuna contra la por 
inoculada i ens protegeix 
de l’individualisme. Perquè 
la vacuna comença en la 
implicació, en l’acceptació 
de la mancança. 

La vacuna és la solida-
ritat i el treball comunitari. 
La vacuna són el sindicat 
de llogaters, la PAH, el pla 
de Xoc i tants col·lectius 
de la ciutat. La vacuna som 
nosaltres. L’individualisme 
és el virus, i la resignació, la 
derrota.

El 1616, entrà a la casa de 
can Matarí de Baix el pubill 
Pau Palet i a partir d’aleshores 
ja començaríem a parlar de 
can Palet. Sabem també que el 
1717, la casa estava regentada 
pel masover Miquel Escayola, 
atès que el propietari exercia 
com a capellà.

L’últim dels Palet va morir 
el 1785 i la propietat va passar 
a mans d’uns parents que 
vivien a Terrassa. Més tard, el 
1817, ens consta que l’amo de 
la masia era Miquel Mir (de 
fet està molt a la vora de can 
Mir) i tres anys més tard part 
de la finca seria annexionada 
a can Matarí de Dalt.

El 1880 el mas de can 
Matarí de Baix estava ja des-
habitat i, al cap del temps, va 
acabar enrunat i totalment 
desaparegut. Al lloc de can 
Matarí de Dalt, en canvi, als 
anys 20 del segle passat la 
família del cerveser Moritz 
hi construiria una bonica 
residència.

A la foto adjunta a aquest 
article, de l’Arxiu Fotogràfic 
del Museu de Rubí, i de data 
desconeguda, encara es poden 
veure unes restes de l’antic 
mas de can Matarí de Baix.
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En els dies previs a l’arriba-
da de Ses Majestats d’Ori-
ent a la nostra ciutat, con-
cretament els dies 2, 3 i 4 de 
gener, es va obrir al recinte 
del Castell un nou espai, el 
Campament dels Reis. Per 
aquest nou espai, van poder 
passar unes 6.000 persones. 
En agraïment pel bon com-
portament dels infants de 
Rubí durant la pandèmia, el 
Mag Rubisenc els va deixar 
accedir a un món fins ara 
ocult, on van poder des-
cobrir els personatges que 
treballen intensament per 
preparar l’arribada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient 
a la ciutat.

L’itinerari constava del 
Camí dels Artesans, el Petit 
Laboratori del Mag Rubi-
senc, Les estances reials 
i el Carilló del Rei. Així, 
durant el recorregut, les 
famílies van poder conèixer 
personalment a alguns dels 
personatges que cada any 

rEDacció

El matí del 31 de desembre, 
com marca la tradició i per 
segon any consecutiu a la 
ciutat, l’Home dels Nassos 
va visitar Rubí, convidat i 
acompanyat per diversos 
membres de la Colla de 
Geganters de Rubí i amb el 
suport de l’Ajuntament.

L’Home dels Nassos és 
un personatge que té tants 

Unes 6.000 persones passen pel 
Campament dels Reis al recinte del Castell

L’Home dels Nassos fa 
un passeig per Rubí per 
acomiadar el 2020

nassos com dies li queden a 
l’any i va arribar a la placeta 
del Mercat al voltant de les 11 
hores. Durant la seva visita a 
la ciutat, va fer dues petites 
passejades per la placeta del 
Mercat i els seus voltants i 
fins a la plaça d’Onze de Se-
tembre per després retornar 
al Mercat. Al voltant de les 
13 hores es va acomiadar fins 
al darrer dia del 2021, d’aquí 
a un any.

L’Home dels Nassos sempre es passeja per la ciutat el darrer dia de 
l’any. / Cedida Geganters de Rubí

El Bòjum va recollir molts xumets dels infants de Rubí que estan creixent. / Les Anades d’Olla

Economista, experiència i 
responsabilitat, 

comptabilitat �scal i 
laboral. Tancament any, 

comptabilitats 
endarrerides. 

Preus molt econòmics.
Maria 636 523 812

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

fan possible l’arribada de 
Melcior, Gaspar i Baltasar, 
com ara l’estimat Mag Ru-
bisenc, i van ser partícips 
de tota la màgia que envolta 

aquesta tradició. 
En aquest espai, els in-

fants van tenir l’ocasió de 
lliurar les seves cartes en 
unes bústies especials i, 

els més petits, també van 
poder deixar els seus xu-
mets al Bòjum, gràcies a 
la participació de l’entitat 
Les Anades d’Olla. Aquesta 
iniciativa, amb la qual els 
infants que ja estan creixent 
i han d’abandonar el xumet 
poden lliurar-lo al Bòjum i 
aquest s’encarrega d’expli-
car-ho als Reis per a què els 
faci un bon regal, està tenint 
una gran acollida i cada any 
està més consolidada entre 
la ciutadania. 

A la passejada, tampoc 
hi va faltar el carilló de 
Reis, que va despertar la il-
lusió dels més petits des de 
l’escenari de l’amfiteatre.

L’accés era amb reserva 
prèvia i les entrades es van 
exhaurir en poques hores, 
fet que també va generar 
crítiques perquè moltes 
famílies no van poder as-
sistir. El Campament dels Reis ha estat màgic pels infants que l’han pogut visitar. / Blai Farran 
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La pandèmia provocada per 
la covid-19 no ha aturat l’ar-
ribada dels Reis d’Orient a 
Rubí aquest dimarts a la nit, 
enguany sense la tradicional 
Cavalcada de Reis i en un 
format diferent amb moltes 
mesures de seguretat. La 
recepció de Melcior, Gaspar i 
Baltasar va tenir lloc a l’amfi-
teatre del Castell, amb control 
d’aforament i distància de 
seguretat per les famílies que 
van poder gaudir de l’arribada 
dels Reis des de les grades.

Per evitar les aglomeraci-
ons de la Cavalcada, la visita 
dels Reis es va realitzar en 
diversos torns entre les 17.30 
hores i les 21.30 hores, amb 
un recorregut per l’Arbo-
rètum i diferents espais del 
recinte del Castell Municipal, 
on estava instal·lat el Campa-
ment dels Reis i el Mag Ru-
bisenc. L’arribada va comptar 

Els Reis arriben a Rubí tot i la 
pandèmia de coronavirus 

amb sorpreses com l’elefant 
Bòjum i les estances reials, 
que va estar obert durant els 
dies previs al públic, sempre 
amb reserva d’entrada prèvia. 
L’Ajuntament també va oferir 
una retransmissió en directe 
de l’arribada dels Reis a les 
xarxes socials de Rubí Ciutat, 
per a tots els rubinencs i ru-
binenques que es van quedar 
sense entrades per assistir a 
la recepció.

El Mag Rubisenc i el seu 
petit ajudant Melquíades van 
lliurar les claus de Rubí a Ses 
Majestats, una entrega a la 
qual no va poder assistir l’al-
caldessa, Ana M. Martínez, 
pel seu positiu en covid-19. 
Un grup d’infants de Rubí 
van participar en l’acte, fent 
arribar els desitjos de tots els 
rubinencs deixant-los dins la 
saca màgica del Mag Rubi-
senc. Tot seguit, la cartera 
reial va llegir una carta en 
nom de l’alcaldessa, reco-

llint el desig dels rubinencs 
“d’alegria que inundi totes 
les llars i l’esperança per un 
any millor”. Finalment, el rei 
Melcior, en nom de Ses Ma-
jestats, es va mostrar “molt 
impressionat” per com els 
infants han afrontat la pandè-
mia “amb esforç i valentia” 
i han après a “estimar-se a 
distància, fer videotrucades 
amb la família, amics i escola 
i a portar mascareta”. Els Reis d’Orient, en el moment de la seva arribada a Rubí. / Lara López

HORARI de dilluns a dissabte de 9 a 14 h 
i de 17 a 20.30 h. Diumenges de 9 a 14 h

c. Sabadell, 41 - La Serreta 
Servei a domicili Telèfon 93 697 18 02

Condis La Serreta
Les millors ofertes 
als millors preus

Segueix per Facebook i Instagram 
de Condis La Serreta les receptes!

OFERTA DE LA SETMANA!

 Un pollastre de pagès, una dotzena 
d'ous i una bossa de patates de 2 kg 

Per nomès 9,99€

La Federació d’Associ-
acions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Rubí (FAM-
PAR) ha manifestat el seu 
desacord per com s’ha ges-
tionat la campanya de Reis 
a la ciutat. Segons l’entitat, 
un nombre molt reduït d’in-
fants ha pogut gaudir de 
l’activitat, ja que a Rubí hi 
ha 10.366 nens i nenes entre 
els 0 i els 11 i només s’han 
ofert 3.000 places per as-
sistir a la recepció als Reis. 
“Pensem que el disseny 
d’una activitat, amb tantes 
implicacions emocionals 
per petits i grans, que ni tan 
sols cobreix el 15% de la 
població objectiva, és un 
punt de partida totalment 
erroni”, apunten des de la 
FAMPAR.

També critiquen que el 
sistema d’obtenció d’en-
trades ha estat injust, ja que 
només les primeres persones 
que van accedir a la platafor-
ma virtual en una data i hora 
concreta van poder aconse-
guir-les. Per això consideren 
que el sistema és “segrega-
dor”, ja que exclou des del 
primer moment aquelles 
famílies que no disposen 
de mitjans tecnològics o de 
les habilitats per fer aquest 
tipus de tràmit. A més, els 
que van poder obtenir les 
entrades van poder fer-ho 

sense cap filtre: sense limi-
tació de nombre d’adults, 
ni de nombre d’entrades 
per família, ni població de 
residència, etc.

La FAMPAR també 
considera que la informa-
ció sobre les entrades no va 
arribar a tothom per igual i 
que la carta amb la infor-
mació de les activitats que 
l’Ajuntament va enviar a les 
llars va arribar tard en molts 
casos i sense concreció. En 
aquest sentit, creu que la 
distribució de les cartes a 
través de les escoles hauria 
garantit el dret de la infor-
mació. A més, critiquen que 
hi havia places reservades 
en espais privilegiats, com 
ara pels infants que lliuren 
les claus de la ciutat i les 
seves famílies.

Des de la FAMPAR 
reconeixen la dificultat per 
la pandèmia, però demanen 
a l’Ajuntament que la tingui 
en compte en el disseny 
d’activitats i iniciatives que 
afecten directament les fa-
mílies, que es garanteixi la 
participació de la majoria 
d’infants de la ciutat, amb 
la justa presència adulta si 
l’aforament és limitat i que 
s’aprofitin els mitjans de 
comunicació que ja funcio-
nen per garantir el dret a la 
informació. / DdR

Crítiques de la FAMPAR a la
gestió de la campanya de Reis
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instal·lacions i serveis

per a la seva llar.
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Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 
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Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

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

Local y Nacional
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
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L’espectacle ‘Els dimoniets’ 
és una de les tradicions de 
les festes nadalenques que 
s’ha pogut mantenir tot i 
la pandèmia, encara que 
amb unes circumstàncies 
especials.

I és que la representació 
d’aquesta versió lliure dels 
pastorets, escrita i dirigida 
per la rubinenca Laia Bor-
ràs, no es veurà des de la bu-
taca del Casal Popular, sinó 
que els espectadors poden 
gaudir de ‘Els dimoniets-el 
conte’ des del sofà de casa 
seva a través de les noves 
tecnologies.

El muntatge, que està 
interpretat per infants que 
compten amb l’acompa-
nyament de la música de 
l’Escola Municipal de Mú-

Ja es pot gaudir del muntatge ‘Els dimoniets-
el conte’ a la web del Casal Popular

‘Els dimoniets’ tornen a la ciutat a través de les xarxes socials. / Arxiu

Els Pastorets confinats triomfen en les xarxes socials 
i ja porten més d’un miler de visualitzacions

rEDacció

Una de les cites nadalenques 
amb més tradició a la nostra 
ciutat és la posada en escena 
d’Els Pastores (L’adveniment 
de l’infant Jesús), de Josep 
M. Folch i Torres, a càrrec 
del Grup Escènic del Casal 
Popular i l’Escola de Sarda-
nes Flor de Neu. Davant les 
restriccions imposades per 
la pandèmia de coronavirus, 
enguany els organitzadors 
han apostat per uns Pastorets 
confinats, per tal que tothom 
pogués gaudir de la popular 

A la posada en escena, Els Pastorets han tingut temps per repassar l’actualitat amb molta ironia. / Cedida

sica Pere Burés i amb les il-
lustracions de la rubinenca 

Raquel Turu, ja es pot visu-
alitzar a través del web del 

Casal Popular i les xarxes 
socials de l’entitat.

representació. 
En aquest sentit, des de 

la setmana del dia de Nadal, 
l’obra es pot veure a través 
de la web del Casal Popular 
i a través de les xarxes so-
cials de l’equipament. Una 
proposta que està tenint molt 
d’èxit i que ja porta més d’un 
miler de reproduccions. 

Com en els darrers anys, 
la posada en escena ha comp-
tat amb la col·laboració de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca Pere Burés, que ha posat 
la música en directe a l’obra. 
L’adaptació del guió ha estat 

a càrrec de José Luis Moya i 
moltes famílies rubinenques 
ja han gaudit de les aventures 
d’en Lluc i en Rovelló i la 
resta de pastorets, de la lluita 
del bé i el mal entre àngels i 
dimonis i del naixement de 
Jesús. 

Tampoc no falten les 
referències a l’actualitat, 
algunes amb ironia, com ara 
la pandèmia, la quarantena, 
el toc de queda i les 50 mil 
mesures de restricció impo-
sades, algunes sense gaire 
sentit. La inhabilitació de 
Quim Torra com a president 

per negar-se a retirar una 
pancarta o l’escàndol a la 
monarquia espanyola amb 
la fugida del rei emèrit i les 
seves aventures amb Co-
rinna Larsen també surten 
a l’obra. 

El Casal ha creat una 
fila 0 per si la ciutadania 
vol comprar una entrada i 
col·laborar amb les despeses 
que han hagut de fer front 
per poder portar a terme ‘Els 
Pastorets’ aquest Nadal. Hi 
ha entrades de 3, 5 i 7 euros 
i es poden adquirir a la web 
de l’equipament. 
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Dos aniversaris ocupen 
aquest any 2020 que tot just 
hem acomiadat: el centenari 
de la creació del celler coo-
peratiu de Rubí, una obra de 
Cèsar Martinell, i el de l’ar-
ribada del tren elèctric a la 
veïna localitat de Les Fonts. 
Al número 80 del Butlletí del 
CER i del GCMR podreu llegir 
dos interessants treballs que 
presenten una síntesi de 
cadascun d’aquests dos fets; 
per una banda, el de Natàlia 
Giménez sobre el celler de 
Rubí, i, per altra, el que ha 
redactat Ramon Lascorz pel 
que fa al naixement de Les 
Fonts com a resultat de la 
inauguració del baixador 
ferroviari l’agost de 1920.

La commemoració del 
centenari de Les Fonts ha 
estat resultat de l’activitat 
conjunta del Centre d’Estu-
dis Rubinencs, del Grup de 
Col·laboradors del Museu 
de Rubí i de l’activa Associ-
ació de Propietaris i Veïns 
d’aquella localitat, que ha 
donat com a fruit una sèrie 
d’activitats malgrat les difi-
cultats que ha provocat la 

rEDACCIÓ

El club de lectura Veus de 
Dona convoca un certamen 
de relats curts per comme-
morar el seu desè aniversari 
amb l’objectiu de promoure 
i incentivar la creació literària 
en l’àmbit de la narrativa.

El concurs s’estructura 
en dues modalitats: una de 
general, oberta a tothom, 
i una dedicada a l’alumnat 
de 3r i 4t d’ESO dels centres 
educatius de la ciutat. Dins 
de cada modalitat, s’establei-
xen dues categories segons 
l’idioma, que pot ser català 
o castellà.

Els relats poden tractar 
qualsevol temàtica que des-
taqui la igualtat de gènere, 
posi en relleu el paper de 
les dones en la història o en 
qualsevol camp del coneixe-
ment o l’aportació femenina 
a la societat actual, en qual-
sevol àmbit.

Els textos han de ser ori-
ginals i inèdits i poden tenir 
una extensió màxima de 500 
paraules en Times New Ro-
man 12 i un interlineat d’1,5. 
No s’admetran les presen-
tacions d’obres o fragments 

El centenari del Celler i l’arribada del tren a 
Les Fonts, protagonistes del nou Butlletí

El club de lectura Veus de Dona celebra 
una dècada amb un concurs de relats

històrialiteratura

que ja hagin estat premiats o 
bé estiguin pendents del ve-
redicte d’altres concursos.

Les obres originals s’han 
d’enviar en format .pdf, amb 
títol i sense signar, al correu 
electrònic clubveusdedona@
gmail.com amb l’assumpte 
‘Relats 10è aniversari Veus de 
Dona’, afegint l’idioma en el 
qual està escrit. Si l’obra par-
ticipa en la modalitat juvenil 
del concurs, cal incloure-ho 
també a l’assumpte: ‘Relats 
10è aniversari Veus de Dona, 
català. Modalitat jove’. El relat 
ha d’anar signat amb pseudò-
nim i en un altre arxiu adjunt 
també en .pdf hi anirà la plica 
que ha d’incloure el títol de 
l’obra, el pseudònim, nom 
i cognoms de l’autor, edat, 
adreça, telèfon de contacte, 
adreça de correu electrònic, 
localitat i DNI. El termini per 
presentar les obres acaba el 
28 de febrer.

El jurat estarà format 
per les participants del club 
de lectura Veus de Dona i 
valorarà la qualitat literària 
de les obres, la correlació 
amb la temàtica expressada 
a les bases, la creativitat, la 
gramàtica i la correcció del 

text. Les persones guanya-
dores es donaran a conèixer 
el dia de Sant Jordi i rebran 
com a premi un trofeu i un 
lot de llibres.

Deu anys de Veus de 
Dona

Veus de dona, conduït 
per l’escriptora Gracia Pérez, 
es va posar en marxa el 2010 
i va ser el primer club de lec-
tura de la ciutat. Avui, Veus 
de Dona és un club de lectura 
de referència a la comarca, 
amb dues línies, Moliner i 
Cervantes, quaranta tertuli-
anes repartides en dos grups 
i llista d’espera per formar 
part de la que ja és una gran 
família. Les integrants del 
club també han explorat el 
territori amb el cicle Racons 
històrics de Catalunya que 
pren com a punt de partida 
un llibre amb la col·laboració 
de l’historiador rubinenc 
Eduard Puigventós.

Els ingredients principals 
del Veus de dona són la pas-
sió per la lectura, la llibertat 
i el respecte. A causa de la 
pandèmia, les trobades del 
club es fan actualment en 
línia.

El Celler, a principis del segle XX. / CedidaTrobada del club de lectura, abans de la pandèmia. / Cedida
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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

crisi de la pandèmia.
Tampoc hi podia faltar 

l’habitual article referent 
a algun aspecte del nostre 
patrimoni arqueològic, re-
dactat per Jordi Font, així 
com la nostra secció “La 
conversa”, de Guifré Lloses, 
que aquesta vegada té com 
a protagonista la compa-
nyia de teatre rubinenca 
“La Tal”.

Diversos negocis de Les 
Fonts i de Rubí, amb la in-
clusió de publicitat, han 

ajudat que pugui sortir a 
la llum pública aquest nou 
número. 

El podreu trobar a la 
Vilalta, el Racó del Llibre, la 
Llibreria L’Ombra, el local del 
Centre d’Estudis Rubinencs 
(Biblioteca Mestre Martí 
Tauler) i a la papereria Hello 
Yoli, de Les Fonts, al mòdic 
preu de 7 euros.

Grup de Col·laboradors del 
Museu de rubí - Centre 

d’Estudis rubinencs
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Els vents de l’Est
Fotografies d’Eva Parey sobre la diàspora 
romaní. Fins a l’11 de gener a la Biblioteca. 

Dues mirades
Fotografia de Mercà Ramírez i pintura de 
Magda Cano. Fins al 31 de gener a l’Espai 
Expositiu de l’Antiga Estació. 

rubí rock
Mostra fo-
togràfica de 
Joan Díez 
sobre grups 
de rock dels 
anys 80 rela-
cionats amb 
Rubí. Fins al 
31 de gener 
al Castell.

Exposicions

·······································
DissabtE 
9 DE gEnEr

Llibre animat o flipbook
A les 11.30 h a l’Ateneu 
Municipal

·······································
Dimarts 
12 DE gEnEr

Les Contes d’Hoffmann, de 
Jacques Offenbach
A les 19 h a l’Ateneu Mu-
nicipal

·······································
DivEnDrEs 
15 DE gEnEr

Pitó
A les 19.30 h a l’Ateneu 
Municipal

·······································
DivEnDrEs 
17 DE DiumEngE

silenci... Dansa
A les 11 h a ll Teatre La Sala
Preu: 6 € / 5 € socis La Xar-
xa

Katherine Mansfield
A les 19 h a l’Ateneu Mu-
nicipal

AgEndA
‘Dues mirades’

JJo imagino la visió reiterada sobre 
un espai i la descoberta de bell nou 
sobre aquest mateix indret fruit de la 

lentitud i el repòs de l’atenció. La fusió de 
sensibilitats d’aquestes “Dues mirades” 
a l’hora d’aprofundir en visions de singu-
lar bellesa reconeixent-ne els trets parti-
culars, en dilaten el significat. Concloent 
el tarannà original de la proposta, oferint 
al visitant de la mostra les dues manifes-

tacions, una de més fidel en la indagació 
física de l’espai en ell mateix i l’altre eme-
tent la metàfora pictòrica, traduint-la en 
el que hom recorda en aclucar els ulls. 
En gest en comunió amb el record i color 
que retorna per acolorir la memòria dels 
llocs oblidats. suma intel·ligent en el seu 
resultat esclaridor. Suma calidoscòpica 
de sensacions que conformen el mosaic 
de la realitat

Exposició ‘Dues mirades’, fotografia de 
Mercè Ramírez i pintura de Magda Cano

Fins al 31 de gener
Antiga Estació de Rubí

El raCó D’art D’anna tamaYO           
www.annatamayo.com

Àries (21/3 al 20/4)
Et reafirmes amb contundència amb els que dub-
ten de tu. Compte amb l’excés de vehemència, 
que pot desestabilitzar el teu món interior. Vigila 
la dieta i menja més lentament.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Els nens poden ser protagonistes en aquests 
dies. Et retrobes amb antics companys d’esco-
la. Mart a XI pot portar un malentès amb una 
amistat. Cal deixar les coses clares.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Una persona de la família necessita ajuda i no 
dubtes en fer el possible. Els fills et regalen bons 
moments. Un amor del passat, que ara viu lluny, 
et trobarà a la xarxa.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Venus al teu signe actua com un protector. Si 
passes una època de dolors o molèsties, pots 
veure’t alleugerit. Augmenta el teu atractiu 
personal i surten pretendents.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Mart a Taure dona l’empenta necessària per 
lidiar amb els teus assumptes, sobretot pel que 
fa al sector laboral, però vigila perquè també 
pot inclinar a la precipitació.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
L’aspecte del Sol amb Neptú, porta una dosi 
de sensibilitat i inclina a viure una experiència 
paranormal o miraculosa. A la feina pots viure 
un enamorament correspost.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Mart per la Casa VII, activa el sector dels altres. 
Vigila amb les discussions acalorades. Si no 
tens parella, pots començar a cercar candidats. 
Sospeses fer mudança.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Mercuri al teu signe inclina al moviment físic i 
mental. Sortiràs a caminar o a córrer, ja que ho 
sentiràs com una obligació. Notícies que arriben 
via e-mail o WhatsApp.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mart a Casa XII inclina a nits agitades. Pots sen-
tir-te inquiet pensant massa. Practicar esport pot 
fer-te descansar millor. Et proposen un projecte 
en comú que et satisfà.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Per poder assolir un projecte laboral, et veus 
obligat a seguir formant-te, tot i que potser no 
disposes de massa temps lliure. Venus a la Casa 
V inclina a l’enamorament.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El sector laboral pot ser un camp de batalla per 
excés de feina o perquè hagis de lidiar amb 
persones difícils. T’anirà bé la desconnexió, amb 
meditació/ioga. Tot passarà.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Força moviment al teu món intern. Possiblement 
vius una etapa de canvis tan externs com intens. 
Millores al sector professional i nous contactes 
entren a la teva vida.

Horòscop
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974
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26
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165728439
497163285
823954761
538692174
649817523
712435896
281346957
374589612
956271348

Dificultat: mitjana
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Sudoku
6 2 3

4 9 3
9 1

9 7 4
9 8 1 7 5

7 1 3
2 6

5 1 2
5 7 4

1 6 5 7 2 8 4 3 9
4 9 7 1 6 3 2 8 5
8 2 3 9 5 4 7 6 1
5 3 8 6 9 2 1 7 4
6 4 9 8 1 7 5 2 3
7 1 2 4 3 5 8 9 6
2 8 1 3 4 6 9 5 7
3 7 4 5 8 9 6 1 2
9 5 6 2 7 1 3 4 8

Dificultat: mitjana
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futbol | entitat

rEDacció

La Confederació Nacional 
de Penyes va decidir que 
entre el 29 de desembre 
i el 7 de gener, les penyes 
de tot el món posessin a 
disposició dels socis del FC 
Barcelona les butlletes per 
recollir els avals que neces-
siten les precandidatures 
a la presidència del club 
per poder-se presentar. La 
Penya Blaugrana Ramon Llo-
rens, situada al carrer Unió, 
12, ha estat una d’aquestes 
seus on s’han pogut recollir 
les butlletes, signar-les i 
fer-les arribar a la seu de 
cadascuna d’aquestes pre-
candidatures. Hi van poder 
anar els socis que siguin de 
Rubí, però també d’altres 
poblacions properes.

La iniciativa pretenia 
ajudar als socis del Barça a 
participar en les eleccions 
en uns moments en què la 
mobilitat està molt limita-

La penya Blaugrana ramon Llorens recull 
signatures per a tots els precandidats a 
la presidència del Fc Barcelona

Les eleccions en el club blaugrana seran el 24 de gener, si la pandèmia ho permet. / Fc Barcelona

     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,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

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

atletisme | muntanya

La rubinenca Mireia Pons ha 
aconseguit guanyar el Cam-
pionat d’Espanya de Trail 
Running amb la selecció de 
Catalunya. La corredora va 
participar en la prova, que 
va tenir lloc a principis de 
desembre a Sant Josep, a 
Eivissa, juntament amb les 
catalanes Gisela Carrión, 
Marta Molist, Anna Comet 
i Mónica Vives. 

El conjunt català va acon-
seguir acabar els 21 km de 
traçat de muntanya en 5h 
12’ 32”. 

D’aquesta forma, l’equip 
català revalida el títol de 
Trail Running que ja va 
aconseguir durant el 2019. 

En categoria masculina, 
els vencedors van ser els 
integrants de la selecció del 
País Valencià. / DdR

Mireia pons aconsegueix 
amb catalunya el campionat 
d’Espanya de trail running

da per la pandèmia. En el 
cas de la seu de la Penya 

Blaugrana Ramon Llorens, 
va estar obert els dies 29 i 
30 de desembre, 2, 4 i 7 de 
gener de 18 h a 20 h. Per 
fer el tràmit, calia portar 
el DNI en vigor i el número 
de soci.

Hi ha vuit aspirants a 

convertir-se en presidenci-
ables en les eleccions que 
tindran lloc el 24 de gener: 
Joan Laporta, Jordi Farré, 
Agustí Benedito, Emili Rou-
saud, Xavier Vilajoana, Toni 
Freixa, Víctor Font i Lluís 
Fernández Alà. L’atleta Mireia pons en una imatge d’arxiu. 

La penya ha 
recollit firmes 
per a tots els 
precandidats

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

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

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61



Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí

Des de 1993 al teu costat!

Anuncia’t
al Diari de Rubí
Informa’t al telèfon 609 03 22 89 
   o a meztizocomunicacio@gmail.com
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