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La pandèmia, en el dia a dia dels CAP de Rubí
Lara López

E

ls Centres d’Atenció Primària (CAP) han jugat un paper clau en
aquesta pandèmia com a murs de contenció davant el coronavirus i evitant el col·lapse total dels hospitals. En la primera línia
de l’atenció sanitària a la ciutadania, els CAP locals, com els de la resta
de Catalunya i Espanya, han hagut d’adaptar-se i reorganitzar-se sense
marge de temps a l’evolució de la pandèmia i sense intentar descuidar

Recursos i canvis organitzatius als Centres d’Atenció
Primària de Rubí durant la
pandèmia
La situació generada pel
coronavirus ha incrementat
notablement la pressió as·
sistencial sobre els equips
d’atenció primària, tal com
explica el Dr. Xavier Pañart,
director del CAP Mútua
a Rubí. Pañart assenyala
que han evitat el col·lapse
reorganitzant personal,
reforçant els recursos pro·
fessionals i prioritzant tas·
ques i serveis en funció dels
diferents moments de la
situació pandèmica.
La dra. Rosa M. Jurado,
directora del CAP Anton
Borja, confessa que, durant
la primera onada, els CAP
Anton de Borja i Sant Genís
es van veure desbordats per
la gran afectació a la pobla·
ció. Jurado agraeix la col·
laboració imprescindible
de voluntaris, estudiants de
medicina i infermeria, així
com el reforç de personal
administratiu, els equips
de Gestió Covid i els equips
de realització de PCR i TRA
(Test Ràpid Antigènic). “No
hem baixat el ritme en cap
moment i seguim atenent
la demanda covid i repre·
nent amb major intensitat
la demanda no covid”, as·
senyala la doctora.
Els CAP de la ciutat han
hagut d’implementar me·
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sures d’adaptació a l’en·
torn sanitari generat per la
covid-19.
Al CAP Rubí Mútua, per
exemple, s’ha creat una
unitat funcional d’atenció
a la patologia respiratòria
per al diagnòstic, avaluació,
gestió i assessorament de
pacients i s’ha potenci·
at la Unitat funcional de
Crònics Equip d’Atenció
a Residències i atenció a
domicili al pacient fràgil. A
més, els gestors covid han
realitzat seguiment clínic
i epidemiològic dels casos
i dels seus contactes; s’ha
creat l’equip Referent Covid
Escola per a la gestió de
casos als centres educatius;
i s’han limitat les àrees
d’espera al 30% de la seva
capacitat i accés fins 15
minuts abans de la visita,
entre altres.
De la visita presencial a
la consulta telefònica o
virtual
Un altre factor clau als CAP
ha estat el pas de l’habi·
tual atenció presencial al
predomini de consultes
telefòniques o virtuals. El
dr. Xavier Pañart detalla
com al CAP Rubí Mútua
han habilitat canals de
consulta per internet, el
portal La Meva Salut, i el
portal web de gestió Cites i
tràmits, per tal d’optimitzar

la resta de necessitats sanitàries. Una part de la ciutadania valora
l’esforç i creu que ha estat un èxit, altra no ha quedat convençuda i
reclama més atenció presencial. Diferents percepcions fruit d’experiències diverses. Aquesta setmana, hem volgut que siguin els responsables
dels centres rubinencs els que ens expliquin com han viscut aquesta
pandèmia i com es preparen per la vacunació del coronavirus.

la resolució de tràmits com
renovació de l’autorització
de medicaments, gestió de
la incapacitat transitòria
laboral, etc.
La dra. Rosa M. Jurado
explica com al CAP Anton
de Borja i Sant Genís es
van adaptar al teletreball;
la prioritat d’atenció per
telèfon, e-consulta o vide·
oconsulta.
La directora del CAP An·
ton de Borja assegura que
aquest canvi no és fàcil per
la població ni pels equips
d’atenció primària. “Hem
passat d’un sistema total·
ment obert a un de selectiu
per garantir l’atenció i la
protecció enfront del con·
tagi del SARS-CoV-2. Tots
tenim clar que haurem de
conviure amb la malaltia
fins que arribi la vacuna”.
La vacunació contra la
grip
Davant la similitud de símp·
tomes dels virus de la grip
i la covid-19, enguany la
campanya de vacunació
antigripal 2020-2021 als
CAP de Rubí ha comptat
amb més recursos que anys
anteriors. L’externalització
en edificis annexos o ce·
dits per entitats ha servit
per evitar concentracions
d’usuaris i més contagis,
així com per donar una
major resposta a una major
demanda, tal com explica la
Doctora Rosa M. Jurado.
Al CAP Anton de Borja la
vacunació s’ha realitzat al
Servei de Rehabilitació Co·
munitària del 19 d’octubre
al 6 de novembre, mentre
que al CAP Sant Genís va
tenir lloc del 19 d’octubre al
13 de novembre als espais
cedits per les associacions
veïnals de Can Fatjó, Va·
llespark i Les Valls de Sant
Muç. Al CAP Rubí Mútua la
campanya de vacunació va
tenir lloc del 19 d’octubre
al 30 de novembre a l’edi·
fici annex de l’antic Servei
d’Emergències Mèdiques
(C/ Prat de la Riba).
Aquesta potent campa·

Sobre la
vacuna
anti-covid:
“Quan arribi
el moment
estarem
preparats”
Després del progrés de les
vacunes contra la covid19 de Pfizer i Moderna,
el govern espanyol ja ha
desvelat el seu pla de
vacunació massiva anticovid. Davant una propera
campanya als Centres
d’Atenció Primària, des
dels CAP de la ciutat es
mostren expectants.

La doctora Rosa M. Jurado, directora del CAP Anton de Borja.

La doctora Rosa M. Ju·
rado, directora del Cap
Anton de Borja, afirma
que la informació de la
qual disposen sobre la
futura vacunació és la
mateixa que té tothom.
“Tot dependrà de l’ordre
de vacunació segons els
grups de risc, el tipus de
vacuna, les mesures de
conservació, distribució,
nombre de vacunes dispo·
nibles al mercat... Segueix
sent una incògnita”.
Per la seva banda, el doc·
tor Xavier Pañart, direc·
tor del CAP Rubí Mútua
Terrassa, recorda que la
covid-19 “ha obligat els
serveis sanitaris a adap·
tar-se, reorganitzar-se i
prioritzar necessitats de
forma ràpida, àgil i efecti·
va. Quan arribi el moment
estarem preparats”.

El doctor Xavier Pañart, director del CAP Rubí Mútua Terrassa.

nya de vacunació tenia l’ob·
jectiu d’arribar al màxim de
població de risc possible i
ha registrat un percentatge
de vacunació del 64,5% de
la població major de 65
anys adscrita al CAP Sant
Genís, un 62,7% al CAP

Anton de Borja i un 55,5%
al CAP Rubí Mútua en el
mateix rang d’edat.
“Certament estem con·
tents amb el desenvolu·
pament i resultats de la
campanya encara que ens
hagués agradat vacunar a

un major nombre d’habi·
tants”, valora la directora
del Cap Anton de Borja.
Actualment els Centres
d’Atenció Primària seguei·
xen amb la vacunació amb
cita prèvia fins esgotar
existències.
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Les dades epidemiològiques
de Rubí continuen millorant

Augmenten lleugerament els ingressos, però les dades globals són bones
redacció

La situació epidemiològica
de Rubí sembla controlada,
almenys això és el que es
desprèn de les dades publicades pel Departament
de Salut de la Generalitat.
El risc de rebrot ha caigut
fins al 135 (-242) i la velocitat de reproducció de la
malaltia s’ha reduït fins al
0,57 (-1,07). Pel que fa a
la incidència acumulada a
catorze dies ha augmentat
de forma molt lleugera fins
al 233 (+4).
Entre el 30 de novembre
i el 6 de desembre només
s’han detectat 59 positius
per coronavirus, sense
comptar els que es van
detectar en el cribratge de
fa uns dies (145). Els nous
contagiats tenen una edat
mitjana de 38 anys i el 59%
són dones.
En els darrers dies, han
mort quatre persones amb
covid-19. Des que va co-
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El risc de rebrot i la velocitat de transmissió de la malaltia baixa a Rubí. / Ajuntament-Lali Puig

mençar la pandèmia, s’han
contagiat a Rubí 3.458 persones i n’han mort 131.
Pel que fa a la situació
actual, ara mateix hi ha 19
rubinencs ingressats, dos
més que la setmana passada. A Catalunya, hi ha 1.491
persones ingressades, de les
quals 360 són a l’UCI.

Grups escolars confinats
Pel que fa als grups escolars confinats, els més
afectats són els institutsde
secundària. A l’institut Duc
de Montblanc hi ha tres
grups de 1r d’ESO i un de
4t d’ESO; al Torrent dels
Alous, un grup de 2n d’ESO,
un de 1r d’ESO i un de 2n de

Batxillerat. Finalment, al JV
Foix hi ha confinat un grup
de 4t d’ESO.
Pel que fa a les escoles,
la situació és més trenquila. Al Montessori hi ha dos
grups tancats i al Centre
d’Educació Especial de Ca
n’Oriol hi ha confinats cinc
alumnes i tres docents.

Els usuaris del CAP
Mútua participen en un
nou cribatge de covid-19
El Departament de Salut està realitzant un nou
cribratge a Rubí. L’actuació s’emmarca en una
estratègia conjunta en la
lluita contra la covid-19
basada en la intervenció
comunitària, amb l’objectiu de poder controlar amb
rapidesa la transmissió del
virus. El cribratge preventiu, que va començar el 9
de desembre i s’allargarà
fins al 14 de desembre,
es fa a la Biblioteca i està
dirigit a la població de més
de 16 anys de la zona que
correspon al CAP Mútua.
La Biblioteca estarà
oberta de 8.30 h a 20.30
h per fer les proves PCR,
que aniran a càrrec de
professionals del Banc de
Sang i Teixits. Des del CAP
Mútua s’ha enviat un SMS
a les persones candidates
a participar del cribratge, però totes persones
usuàries d’aquest centre
que no rebin l’SMS i que
siguin majors de 16 anys

també poden acostar-se
a la Biblioteca per fer-se
la prova. S’ha de portar la
targeta sanitària.
Els resultats de les PCR
s’enviaran per SMS i es
podran consultar també
al portal La Meva Salut.
Els casos positius seran
contactats pel seu CAP,
que en farà el seguiment
oportú. / DdR

CASA AL
CENTRE PER
REFORMAR

Sup. 132m2. 4 hab
dobles + possibilitat
d’estudi amb bones
vistes. 3 terrasses.

207.260€
Ref. 12401/D

93 588 54 99

www.finquesvallhonrat.es

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

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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Excursió al camp de golf per reivindicar
la seva conversió en parc interurbà
rEDACCIÓ

La plataforma reivindica que cal convertir el camp de golf en un parc
urbà. / Arxiu (Mariona López)

La plataforma Reconvertim
el Camp de Golf de RubíSant Cugat organitza aquest
diumenge 13 de desembre
una excursió al camp de golf
abandonat per reivindicar
de nou la seva conversió en
un parc interurbà a Can Sant
Joan, situat entre els dos
municipis.
La sortida començarà des

de tres localitats i es retrobarà a l’espai del camp de golf. A
Rubí començarà la caminada
a les 10.30 h a la pl. Dr. Guardiet, a Sant Cugat, a les 10 h a
la pl. Octavià, i a Sant Quirze,
a les 10 h a l’encreuament
de Can Barata, a la C-1413
de Rubí a Sant Quirze. Per
participar en l’activitat caldrà
portar mascareta i respectar
les mesures de seguretat.
L’entitat insisteix que la

pressió ciutadana és l’única
que pot evitar que l’activitat
del camp de golf continuï
i que aquest espai es reconverteixi en un gran parc
interurbà per a la ciutadania
gestionat de forma mancomunada entre els ajuntaments de Rubí i Sant Cugat.
L’espai és un enclavament
clau per a la biodiversitat i és
un punt de connexió entre
els espais naturals de Sant
Llorenç de Munt i Collserola.
A més, oferiria alternatives
de lleure a la ciutadania de
grans nuclis urbans com per
exemple Rubí, Sant Cugat,
Sant Quirze i fins i tot Sabadell, alliberant espais naturals amb molta pressió, com
és el cas de Collserola.
Via verda dels Alous
D’altra banda, el dissabte
passat, membres de Rubí
d’Arrel i l’ADENC, entitats
impulsores de la plataforma,
van visitar el torrent i la bassa
dels Alous, dos indrets al sud
de l’actual camp de golf i que,
connectats a aquest, podrien
suposar la creació d’una gran
via verda dels Alous. Una

via que connectaria també
amb el parc de Ca n’Oriol,
que actualment té una gran
extensió d’activitat agrària,
i amb la masia de Can Sant
Joan, de propietat municipal
i habitada pel masover de
les terres de Ca n’Oriol. La
proposta ja ha estat traslladada als regidors de les
respectives àrees dels dos
municipis, que també van
assistir a la visita.
Per últim, la plataforma
també demana als dos ajuntaments que es constitueixi
un grup de treball compartit entre els dos municipis
obert a la participació de la
plataforma, la ciutadania i
entitats ambientals i excursionistes dels dos municipis i
el Vallès Occidental. Un grup
de treball que serviria per
planificar de forma compartida el futur parc i també per
definir, protegir i conservar el
gran espai natural al voltant
del torrent i la bassa dels
Alous. El grup de treball
també hauria de comptar
amb la presència de l’Incasòl,
propietària dels terrenys del
camp de golf.

Rubí commemora el Dia
internacional del voluntariat
rEDACCIÓ

Per commemorar el Dia internacional del voluntariat,
el Punt de Suport al Voluntariat de Rubí va preparar
una taula d’experiències
amb entitats locals el 9 de
desembre al programa ‘Rubí
al Dia’ de Ràdio Rubí. L’objectiu era fer valer la tasca
que realitzen les entitats
locals i els grups de persones
voluntàries per fer front a la
crisi social i econòmica que
ha provocat la covid-19. Hi
van participar representants
de Frater Nadal, Càritas,
Units Farem Força i la xarxa
creada de manera informal
a Ca n’Oriol. Cada entitat va
explicar la seva tasca habitual i com s’ha adaptat a la
pandèmia i van reflexionar
sobre el paper de l’associacionisme i la solidaritat en la
crisi actual.
Punt de suport al voluntariat
Rubí disposa d’un Punt de
Suport al Voluntariat des del
mes d’octubre. El recurs s’ha
ubicat a l’Ateneu i ofereix

atenció presencial amb cita
prèvia: els dimarts de 10
h a 12 h i els dimecres de
17 h a 19 h. També s’hi pot
contactar a través del correu
xarxavoluntariat@ajrubi.
cat i el telèfon mòbil 669
621 848. Les seves funcions
inclouen donar suport a la
xarxa de voluntariat de Rubí
per consolidar i atendre les
xarxes veïnals i els grups i
plataformes informals de
voluntariat, així com les
entitats socials que atenen
persones en situació de vulnerabilitat; l’elaboració d’un
programa de formació per
millorar l’impacte de l’acció
del voluntariat; i l’elaboració
d’un esborrany del Pla local
de Voluntariat de Rubí.
La propera proposta formativa del Punt tindrà lloc
els dies 14 i 16 de desembre
(de 18 a 20 h) i abordarà la
intervenció amb persones
grans arran de la pandèmia. Totes les sessions són
gratuïtes i es faran en línia
a través de la plataforma
Zoom. Per assistir-hi, cal fer
una inscripció prèvia a xarxavoluntariat@ajrubi.cat.

Actualitat

Divendres, 11 de desembre de 2020

5

El servei de neteja i recollida de residus farà
vaga indefinida a partir del 20 de desembre
Redacció

El comitè d’empresa d’FCC
Medio Ambiente del servei
de recollida de residus i neteja viària de Rubí ha anunciat
que farà una vaga indefinida
a partir del 20 de desembre.
Des de les 21 h d’aquest dia,
deixarà de prestar el servei
de recollida d’escombraries i
de neteja viària pel que consideren una manca de resposta de l’empresa a l’hora
d’acordar un nou conveni
col·lectiu i per la modificació
d’horaris que està patint el
personal.
El comitè d’empresa explica que el conflicte sobre
les condicions laborals dels
treballadors ve de lluny i
es va començar a negociar
a principis del 2017. Segons el comitè, el fet que
l’Ajuntament de Rubí no
va renovar el servei fins a
principis de 2020, tres anys
més tard, va impossibilitar
als treballadors negociar un

nou conveni.
Amb la renovació de
l’adjudicació, els treballadors
van tornar a posar sobre la
taula l’esborrany del conveni
col·lectiu del 2016, amb algunes actualitzacions per tal
de signar un nou document
marc de treball. Els treballadors, però, consideren que
l’empresa no tenia voluntat
de negociar el nou conveni
i just en el moment en què
va començar la pandèmia
i amb l’estat d’alarma es
tornen a interrompre les
negociacions. Al juny, les
dues parts tornen a negociar,
però segons consideren els
treballadors, la patronal no
té voluntat real d’arribar a un
acord, ja que aquesta considera que malgrat la licitació
del servei amb l’Ajuntament,
encara ha d’acabar d’establir
amb el consistori els serveis
definitius.
Alhora, el comitè d’empresa denuncia que la direcció ha modificat de forma

M. Isabel Cano guanya
el sorteig de 300 € en vals de
compra del Talonari de Rubí

M. Isabel Cano, a l’esquerra, amb la seva mare, mostrant els vals de
compra. / E. Hernández

M. Isabel Cano Vera ha
estat la guanyadora del
sorteig de 300 euros en vals
de compra del Talonari de
Rubí. Aquesta veïna de Can
Mir va fer servir alguns dels
descomptes del talonari en
els establiments que participaven i va dipositar una butlleta amb les seves dades
en les urnes repartides en
els comerços participants.
La butlleta seleccionada
corresponia a una compra
a l’establiment Merca Home
de Sant Jordi Parc.
El sorteig va tenir lloc
divendres passat al matí al

Mercat Municipal, en un
acte que es va poder seguir
per Instagram, i dissabte,
se li van lliurar els 30 vals
de compra per valor de 10
euros cadascun a gastar en
qualsevol de les botigues
que van participar en la
iniciativa del Talonari.
“M’ha fet molta il·lusió
guanyar aquest sorteig i
gastaré els vals en comprar
moltes cosetes que necessito i que no podia comprar”,
explicava la rubinenca, que
agraïa la iniciativa del comerç local i Diari de Rubí.
/ DdR

unilateral els horaris dels treballadors sense negociar ni
tan sols informar prèviament
al comitè d’empresa, actuant
de forma unilateral.
Els representants dels
treballadors expliquen que
davant aquesta situació van
iniciar un procediment de
conciliació davant el Tribunal Laboral de Catalunya,
però que l’empresa s’oposa,
al·legant que l’Ajuntament

encara no ha tancat els nous
serveis. El comitè d’empresa
considera insòlita i intolerable aquesta situació i, per
aquest motiu, els treballadors han decidit fer una vaga
indefinida.
Els treballadors estan
decidits a tirar endavant la
vaga i lamenten que sigui
la ciutadania de Rubí la que
hagi de patir les conseqüències d’aquesta situació.

Els treballadors de FCC han convocat una vaga indefinida. / Arxiu
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Campanya solidària
d’aliments per incentivar
el reciclatge de vidre

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

100 €

Un representant d’Ecovidrio amb els regidors i l’alcaldessa. / Ajuntament-Lali Puig

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

redacció

L’Ajuntament de Rubí i Ecovidrio han posat en marxa la
campanya solidària ‘1 kg de
vidre per 1 kg d’aliments’.
La iniciativa és a benefici de
la Federació Espanyola del
Bancs d’Aliments (FESBAL)
per ajudar a les famílies
més necessitades i promoure el reciclatge del vidre.
Amb ‘1 kg de vidre per 1
kg d’aliments’, el consistori
i Ecovidrio animen la ciutadania rubinenca a dipositar
la major quantitat possible
de residus d’envasos de
vidre als tres contenidors
identificats amb la imatge
de la campanya, ubicats
a la plaça del Mercat, a la
plaça de Catalunya i a la
confluència entra l’avinguda de Barcelona i la plaça
del Doctor Pearson ─davant
de l’Espai Expositiu Aula

Cultural─. Per cada quilo de
vidre que s’hi dipositi, Ecovidrio donarà un quilo de
menjar al Banc d’Aliments.
La campanya estarà activa
fins al 16 de desembre,
moment en què es farà el
recompte de quilos de vidre
recollits.
“El reciclatge del vidre

Els contenidors de
la campanya estan
ubicats a les places
Mercat, Catalunya
i Dr. Pearson
és infinit. Cada cop que
llancem un envàs de vidre al contenidor verd,
aquest continua tenint vida
i això contribueix al desenvolupament sostenible. I
necessitem que aquests
dies, que conviden més a la

solidaritat ─tot i que cal durant tot l’any─, la Fundació
Banc d’Aliments pugui tenir
excedents per poder donar
resposta a les necessitats de
la ciutadania”, ha dit l’alcaldessa, Ana M. Martínez.
Per la seva banda, el
regidor de Medi Ambient i
Transició Ecològica, Andrés
Medrano, ha posat l’accent
en la necessitat d’augmentar els índexs de reciclatge
de vidre a la ciutat: “Només
la meitat del vidre que produïm a Rubí va al contenidor
verd. L’altra meitat es llança
al gris [...]. Estem llançant,
cada any, uns 150.000 euros
de vidre al gris. Això no té
sentit ni ecològicament ni
econòmicament”.
La campanya, que es
desenvolupa a l’àmbit estatal, s’estén a 7 municipis
catalans i a 39 localitats
espanyoles.

L’Ajuntament ofereix 200 places
de casal per als infants de 3 a 12
anys durant les vacances de Nadal
redacció

Durant el Nadal, l’Ajuntament
organitza casals vacacionals
per facilitar la conciliació
de les famílies rubinenques
amb infants de 3 a 12 anys.
Una proposta que també es
fa per Setmana Santa i en
altres dates de l’estiu.
Aquest any, els casals
vacacionals d’hivern s’ofereixen durant els dies laborables de les vacances escolars
de Nadal: 22, 23, 24, 28, 29,
30 i 31 de desembre i 4, 5 i
7 de gener a l’institut escola
Teresa Altet.

L’oferta s’estructura en
diferents modalitats segons
l’horari i el servei que es vol:
acollida, matí, menjador i
tarda. L’oferta màxima és de
50 places per a cada franja
horària i casal. Els grups no
superaran els 10 infants per
tal de respectar les mesures sanitàries i el nombre
mínim d’alumnes per obrir
una franja horària serà de
12 inscrits.
Els preus també van en
funció de l’horari i el servei,
des dels 20 euros de la franja de tarda de 15 h a 17 h,
fins als 140 euros pel casal

de tot el dia, de 8 h a 17 h,
amb acollida i menjador. Les
diferents modalitats i preus
es poden consultar al web
municipal.
El període d’inscripció
per obtenir una plaça en
el casal finalitza aquest divendres 11 de desembre.
L’imprès de sol·licitud es pot
demanar als centres educatius, al Servei d’Educació i
Infància o bé descarregar-lo
a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Rubí. Les places
s’atorgaran per rigorós ordre
d’arribada i es trucarà a cada
família per confirmar-les.

Actualitat
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El Ple aprova els comptes municipals per al 2021 sense el suport
de l’oposició, que critica que no dona resposta a la crisi actual
redacció

El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària dijous de la setmana
passada, va donar llum
verda a l’aprovació inicial
del pressupost municipal
per a l’exercici 2021, que
ascendeix a 80,3 milions
d’euros, un 2% menys que
en l’actual. La proposta va
ser aprovada amb els vots a
favor de l’equip de govern,
format pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En
Comú Podem (ECP), mentre
que Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) es va
abstenir i la resta de formacions ─Ciutadans (Cs), Veïns
per Rubí (VR) i l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP)─ hi
van votar en contra.
Les mesures davant la
crisi sanitària i econòmica
generada pel coronavirus i
el capítol d’inversions van
ser els protagonistes del
debat dels pressupostos per
l’any vinent.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, va defensar la
proposta afirmant que es
basen en tres prioritats, la
cohesió social i el servei a
les persones, la qualitat de
l’espai públic i la promoció econòmica i la creació
d’ocupació. També va assegurar que els comptes
seran dinàmics i s’aniran
adaptant a les necessitats
de la ciutadania.
Martínez va apuntar
que el pressupost permetrà
executar les accions del Pla
de Mandat i del Pla d’Acció
Municipal, així com del Pla
de Recuperació de la Ciutat.
També va destacar, en el
capítol d’inversions, que
l’Ajuntament podrà comptar amb un crèdit de 18,5
milions, que permetran
posar en marxa projectes de
ciutat com l’eliminació de
la línia d’alta tensió de Can
Fatjó, el nou equipament
esportiu i social del 25 de
Setembre, la pacificació
de l’avinguda de l’Estatut o
inversions en habitatge.
Per la seva banda, la
segona tinent d’alcaldia,
Ànnia García, va descriure el
pressupost com “equilibrat,
social i exigent”. Segons
García, equilibrat perquè,
malgrat el decreixement
d’ingressos i despeses per
l’impacte de la pandèmia,

estarà compensat pel crèdit
de 18,5 milions que permetrà fer front a projectes de
ciutat. García considera que
social perquè conté partides
importants destinades a
drets socials, planificació
urbana i igualtat i ciutadania i exigent perquè creu
que es podrà adaptar de
forma ràpida i rigorosa a
les noves necessitats de la
ciutadania.
Crítiques de l’oposició
El cap de l’oposició, Xavier
Corbera, portaveu d’ERC,
va criticar especialment
que el govern “no ha volgut
escoltar cap de les propostes i peticions dels grups
de l’oposició”. Corbera va
acusar el PSC d’actuar “com
si la ciutat fos seva”, assegurant que “no governen per
a tothom” i “es permeten
el luxe de fer i desfer sense
escoltar ningú”, ni tan sols
a En Comú Podem, els seus
socis de govern.
Per la seva banda, Roberto Martín, portaveu de
Cs, va apuntar que la ciutat
necessita moltes inversions,
però va qüestionar si “moltes de les obres faraòniques
incloses al Pla d’inversions
són el que els veïns i veïnes
entenen com a necessaris
i prioritaris”. Martín va criticar que els comptes no
contemplen les necessitats
reals d’aquests moments
del teixit comercial i empresarial i va lamentar que el
govern no hagués acceptat
la seva proposta de destinar
una partida per atorgar microcrèdits a interès zero per
a autònoms i empresaris.
Des de Veïns per Rubí,
Toni García, el portaveu del
grup municipal, va apuntar
que “el pressupost per a
l’exercici 2021 hauria de ser
d’emergència a causa de la
crisi sanitària, econòmica i
social derivada de la pandèmia, i creiem que no és
així”. El grup lamenta que la
partida d’acció social només
s’incrementi un 2,5% o que
s’hagi reduït la dotació per a
comerç un 14%, entre altres.
García també va assenyalar
que “només el 5% de les
inversions aniran a parar a
les urbanitzacions”, lluny del
15% que es va acordar.
Finalment, Betlem Cañizar, portaveu de l’Alternativa
d’Unitat Popular, va criticar

que el govern no havia respost a les propostes del seu
partit als pressupostos i va
mostrar la seva sorpresa per
l’increment de 30.000 euros
per a salaris dels òrgans de
govern. “És encandalós que
en plena crisi es mantinguin
les aportacions als òrgans
de govern, grups municipals
i sous dels regidors”, va assenyalar. Segons l’executiu
local, aquest increment del

El govern diu que
és un pressupost
“equilibrat, social i
exigent”
0,9% és per fer front a la
pujada del sou dels treballadors públics aprovada pel
govern de l’estat.
Cañizar també va qüestionar destinar tants milions
a la compra d’edificis a la

ciutat quan hi ha molts
equipaments municipals
que es van comprar en el
seu moment i continuen en
desús, com els locals dels
antics cinemes o les torres
Massana. Com la resta de
l’oposició, l’AUP també va
criticar la manca de diàleg
i negociació a l’hora d’elaborar la proposta de pressupostos.
Sobre aquesta crítica, la

regidora d’Hisenda, M. Carmen Cebrián, va respondre
que s’havien fet diverses
reunions i que s’havien
escoltat totes les propostes
i que van detectar que la
majoria ja estaven incorporades als comptes. També
va insistir que el pressupost
és d’esquerres i social i que
donava resposta a les necessitats urgents derivades
de la pandèmia.

Oficina Información
Ctra. Terrassa 34 - Rubí

655.826.437
www.rubicentro.es
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L

’Ajuntament ha presentat la programació de Nadal, que aquest any
és atípica i especial per la situació
mundial de pandèmia, que ha obligat a
moltes de les activitats tradicionals a reinventar-se. L’esforç per confeccionar una
programació de Nadal en una situació tan
canviant i inestable com l’actual és evident
i el consistori ha optat per centrar els seus
esforços en aquelles activitats especialment
dirigides al públic infantil.
Així, durant totes les festes hi haurà
espectacles infantils a la Carpa de la plaça
del Doctor Guardiet, amb la novetat que
caldrà inscriure’s prèviament i evitar així
les cues que es produïen altres anys. Una
altra activitat destinada als més petits que
s’ha pogut salvar ha estat el campament
del Mag Rubisenc, que s’ha repensat i ara
es farà en un espai més diàfan i també amb

Pau Navarro Cano
Regidor de Solidaritat i
Cooperació Internacional. Membre d’ECP

El 10 de desembre commemorem el dia internacional
dels Drets Humans (en endavant DDHH), celebrant
així el 72è aniversari de
l’aprovació de la declaració
dels DDHH en 1948.
El món havia viscut
en poc temps dues guerres
mundials que havien deixat
empremtes inesborrables en
forma de feixisme i règims
autoritaris, però sobretot
cicatrius i límits creuats que
van estremir, i ho fan en l’ac-

EDITORIAL

Nadal

inscripció prèvia. A més, s’aprofitarà aquest
campament per fer una espècie d’arribada
dels Mags d’Orient, donat que la Cavalcada
de Reis s’ha hagut de suspendre per evitar
aglomeracions. Una forma imaginativa per
tal que els més menuts tinguin la possibilitat el 5 de gener de poder veure de ben a
prop Ses Majestats. L’activitat es realitzarà
diverses vegades i caldrà també inscripció
prèvia per assistir-hi.
Altres activitats que han aconseguit
sobreviure a la pandèmia és la clàssica
exposició de diorames de Nadal, el Poema
de Nadal o els Pastorets Confinats, que es

tualitat, al món. Van ser els
anys que van veure com s’encunyava el mot genocidi.
L a Dec lar ació dels
DDHH la podem consultar en qualsevol moment a
internet, la podem recitar
de memòria, referenciarla en milers d’articles, fer
centenars d’infografies i, a
la vegada, veure en els mitjans de comunicació com es
vulneren una vegada darrera
l’altra i, malauradament per
al segle XXI, contínuament
ignorats i irremeiablement
reivindicats. Observem com,
a mesura que ens allunyem
d’aquell 1948, la memòria

Deures Humans

dels DDHH i el seu origen,
s’esvaeixen proporcionalment
a l’augment de les seves vulneracions arreu del planeta.
Els casos més recents els
tenim a la terrible crisi de
les persones refugiades amb
dades i números horribles, i
que van molt més enllà de
les imatges dels camps de
refugiats (o camps de concentració) grecs, els camps
hongaresos, les concertines
espanyoles, els CIEs o l’actual desastre a Canàries, va
molt més enllà de les imatges
d’embarcacions rescates o
engolides pel Mediterrani.
També veiem la seva vul-

El Tuit de la setmana				

9 de desembre

Manel
-St. Esteve de les Roures@JulietA_7A
Acabo de venir de fer-me un #PCRtest a una biblio de
#rubicity, a uns 10’ a peu de casa. Molt ben muntat
i ràpid. De tornada però he passat per davant de 2
bars. Bastant plens dins i amb majoria de clients sense
mascareta ni distància. Som a realitats paral·leles.

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

Dipòsit legal: B 35129-1993

representaran a través de les xarxes socials.
Per tal de donar a la ciutat l’aspecte de
Nadal, el consistori ha ampliat els ornaments
nadalencs. Enguany no hi ha túnel de llum
ni arbres de Nadal gegants pels motius sanitaris evidents, però això no ha evitat que
de nou hi hagi hagut certa polèmica amb la
il·luminació nadalenca, com ve sent habitual
durant els darrers anys. En aquesta ocasió, ha
estat per les figures instal·lades a la plaça de
l’Estació i la plaça Onze de Setembre. Uns
bidons de mida industrial apilats que figuren un arbre de Nadal il·luminat. L’estètica
de les figures és, si més no peculiar, i molta
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neració en el Sàhara Occidental, on el Marroc, sota el
ja històric immobilisme de
l’estat espanyol i el, també
clàssic, silenci europeu, han
tensat la corda fins a trencar
una frontera i afegir un capítol més a les vulneracions
de DDHH vers el poble
sahrauí.
Trobarem més casos arreu del món, cada dia més i
més en formes diferents, no
tan sols en conflictes bèl·lics
oberts (Etiòpia, Síria, Líbia,
Palestina, Iemen, etc.) són
també les persecucions per
ser qui ets o qui vols ser (la
“campechana” Aràbia Saudí

gent s’ha sorprès de veure aquests elements
dissenyats per alumnes de l’Escola d’Art i
Disseny de Rubí. La proposta és diferent del
què s’havia vist darrerament i potser, fins i
tot, encaixa millor amb Rubí, com a ciutat
industrial que és, a més de ser una proposta
molt més sostenible econòmicament que
alguns elements que s’havien muntat l’any
passat.
Com tot a la vida, pot agradar o no, però
en cap cas deixa indiferent. La proposta ha
saltat més enllà de les fronteres de Rubí, ja
que l’exactor i diputat valencià Toni Cantó,
actualment a Cs després de passar per diversos partits, ha aprofitat la figura de l’arbre
rubinenc per atacar, una vegada més, les
coalicions entre PSC i En Comú Podem. Política a banda, el que toca és intentar gaudir
al màxim d’aquest Nadal atípic, respectant
al màxim les directrius sanitàries.

contra el col·lectiu LGTBI),
pel teu color de pell (Black
Lives Matter als EUA), per
les teves creences (Uigurs
a la Xina), pel teu origen
(l’esmentada situació de les
persones refugiades), per ser
dona i defensar els teus drets
(Polònia, l’europea Polònia)
i sí, per la teva classe social
també, element comú en la
majoria de vulneracions de
DDHH. I aquestes vulneracions no només es veuen a
“altres països”, tenim problemes greus molt més propers,
amb embolcall de lleis, farcits
de murs i de racisme. Els
estats s’han dotat de lleis que

tracten la mercaderia com un
bé i a les persones (pobres)
com un mal.
Davant aquesta situació
tenim l’obligació, un deure
com a ciutadania, de forma
individual, però, per sobre de
tot, organitzada, també institucional, de fer tot allò que
sigui possible per la defensa
dels DDHH, adquirint compromisos i executant aquesta
defensa des de diferents
fronts i amb diferents eines.
Es tracta d’un deure global i
humà, que multiplica la seva
efectivitat si sumem. Els
Drets Humans són Deures
Humans.

L’humor

Especial Nadal

L’encesa de l’enllumenat
dona el tret de sortida del
Nadal a Rubí
redacció

L’encesa de l’enllumenat i
les primeres activitats fa·
miliars a la Carpa de Nadal
instal·lada a la plaça del Doc·
tor Guardiet van donar el tret
de sortida a una programació
d’unes festes de nadalenques
que s’han hagut d’adaptar al
context de pandèmia.
Per motius de seguretat,
la posada en marxa dels
llums de Nadal no es va
poder acompanyar del tra·
dicional acte participatiu a
la plaça de Pere Aguilera.
L’encesa, però, es va poder
viure de manera virtual a
través de les xarxes socials
municipals, on es va emetre
un compte enrere en vídeo
protagonitzat per l’alcaldes·
sa, Ana M. Martínez, i alguns
membres del Consell dels
Infants i Joves de Rubí.
L’enllumenat nadalenc
decora enguany alguns es·
pais nous, com una part del
carrer de Sant Pere i un altre
tram de Rafael Casanova.
També inclou il·luminació
ornamental a 80 arbres situats
al carrer de Maximí Fornés,
l’avinguda de Barcelona, el
passeig de Francesc Macià,
el carrer Magí Raméntol, el
carrer Cervantes i la plaça
de l’Onze de Setembre; un
arbre de grans dimensions a
la plaça de Pere Aguilera; i
unes lletres il·luminades de
la iniciativa ‘Color’ a la plaça
de Pere Esmendia.
Aparadors decorats
Tota aquesta decoració es
complementa amb els dibui·
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xos i serigrafies que omplen
ja els aparadors de 150 es·
tabliments locals gràcies al
projecte NadalARTS. 14 il·
lustradors i il·lustradores del
col·lectiu C.I.R.C. i l’alumnat
de cicles formatius de l’Es·
cola d’Art i Disseny (edRa)
s’han encarregat d’omplir de
màgia nadalenca els vidres
d’aquests comerços amb la
voluntat d’atraure-hi la mi·
rada de la ciutadania. Dins
d’aquesta iniciativa, a més,
es proposa un joc adreçat
als infants: un passaport que
hauran d’emplenar a mesura
que trobin certs elements del
Nadal a les il·lustracions dels
aparadors, i que els permetrà
obtenir un petit obsequi.
Segons l’alcaldessa, “vo·
lem que aquestes festes si·
guin tan màgiques com sigui
possible i que les puguem
viure amb emoció, després
d’un any que ha estat i encara
ho està sent veritablement
complicat”.
Activitats familiars
Una mica abans de l’encesa
de llums, ja havia obert les
seves portes la Carpa de
Nadal de la plaça del Doctor
Guardiet, on s’estan oferint
propostes també adreça·
des als infants, com són
els espectacles Els músics
de Bremen, Pastorets, la
gran aventura o la funció de
màgia Martingales de Jordi
Quimera.
L’accés a la Carpa és gra·
tuït, però cal reservar l’entra·
da prèviament per motius de
seguretat. Tota la informació
sobre la programació i la

Figura d’un arbre a la plaça de l’Estació. / M. González

reserva de localitats es pot
trobar al web de Nadal.
Divendres també va co·
mençar a passejar pels car·
rers i places de Rubí el Tió
Gegant, que enguany és
completament itinerant per
evitar les concentracions de
persones.

Mármoles
Martínez
Peralta

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

Encesa de llums a l’Ajuntament de Rubí. / Ajuntament - Lali Puig

T. 93 697 20 95
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La programació de Nadal aconsegueix mantenir
diverses activitats per no perdre la màgia de les festes
redacció

namització Cultural i de
Comerç, Moisés Rodríguez,
ha afegit que s’ha apostat per
“un Nadal adaptat i estàtic,
perquè no volem convidar a
aglomeracions que puguin
complicar la situació que
tenim a la ciutat, intentant
fer moltes coses de suport
al comerç”.
La programació de
Nadal i Reis d’enguany
prescindeix d’activitats que
comportaven grans concentracions de gent, com ara el
túnel de llum o la cavalcada
de Reis, però incorpora
algunes novetats amb el
mínim comú denominador
de la màgia.

Ajuntament i entitats locals
impulsen de cara a aquest
Nadal tan atípic una programació adaptada a la realitat
actual, intentant preservar
part de les tradicions i apostant per noves activitats per
gaudir amb seguretat sota
el lema ‘Viu un Nadal més
màgic que mai’.
La programació de Nadal s’ha hagut de repensar de
dalt a baix i els serveis municipals han hagut d’adaptar-se
a les actuals circumstàncies
intentant complir al màxim
dos objectius: mantenir la
il·lusió pròpia d’aquestes
dates, tenint especial cura
de la infància; i donar su- Més carrers il·luminats
port a aquells col·lectius L’enllumenat que s’ha instal·
més castigats per la situació lat enguany incorpora nous
d’emergència sanitària, com carrers ─una part del carrer
de Sant Pere i una part de
és el cas dels comerciants.
“La màgia del Nadal Rafael Casanovas─ i també
era molt important per a inclou llums ornamentals a
nosaltres i després de la 80 arbres de diverses zones
situació tan difícil que hem de la ciutat, com ara la plaça
viscut des del mes de març de l’Onze de Setembre o els
i de decisions complicades carrers Cervantes i Magí Racom la suspensió de la Festa mèntol, entre d’altres; així
Major [...], ens satisfà haver com unes lletres de color a la
pogut programar activitats”, plaça de Pere Esmendia.
A banda dels llums, enha dit l’alcaldessa, Ana M.
guany s’ha inMartínez. La
corporat la iniprimera edil ha Es manté
explicat que, la Fira de Nadal ciativa NadalARTS, que ha
amb aquesi la Carpa
permès guarnir
tes propostes,
l’objectiu és d’Activitats per els aparadors
de 150 esta“transmetre un als infants
bliments amb
missatge de suport i afecte als comerciants dibuixos i serigrafies de 14
de la ciutat, i també als nens il·lustradors i il·lustradores
i nenes, que esperem que del col·lectiu C.I.R.C. i
comparteixin la màgia que d’alumnes de cicles forestem preparant per a aquest matius de l’Escola d’Art i
Disseny de Rubí (edRa).
Nadal”.
A més, al voltant
De la seva banda, el
regidor de Promoció i Di- d’aquest NadalARTS, els

Carpa de Nadal a la plaça Doctor Guardiet. / Cedida

més petits podran participar
d’un joc: un passaport màgic
per emplenar a mesura que
visitin els aparadors i que
els permetrà obtenir un petit
obsequi.
Els Reis d’Orient
Davant la impossibilitat
d’organitzar la tradicional
cavalcada de Reis, l’Ajuntament ha buscat una alternativa perquè els infants de Rubí
i les seves famílies puguin
viure igualment la màgia de
la visita de Melcior, Gaspar
i Baltasar. Els dies 2, 3 i 4
de gener, el Mag Rubisenc
obrirà al Castell de Rubí el
nou Campament dels Reis,
un recinte ampliat respecte
a l’habitual campament del
mag on tindran cabuda tots
els personatges que treballen
intensament en els preparatius de l’arribada dels Reis
i on els infants podran descobrir, amb total seguretat,
secrets fins ara ocults.
La culminació d’aquesta
nova experiència serà un
acte d’arribada dels Reis

d’Orient, també adaptat a
les circumstàncies actuals.
La tarda del 5 de gener, les
famílies que ho desitgin
podran assistir per torns a
aquesta benvinguda, que
tindrà lloc a l’amfiteatre del
Castell. Les que prefereixin
quedar-se a casa també la
podran veure a través de les
xarxes socials municipals.
Tal com ha remarcat
l’alcaldessa, els infants de
la ciutat no hauran de patir
per la visita de Ses Majestats, ja que l’Ajuntament els
ha atorgat una autorització
excepcional perquè puguin
travessar totes les fronteres fins a Rubí malgrat les
mesures de contenció del
coronavirus.
Tant per poder assistir
al Campament dels Reis
com a l’arribada dels Reis
d’Orient, caldrà reservar entrada de manera anticipada a
través d’Internet a partir del
15 de desembre.
Totes aquestes propostes
conviuran a la ciutat amb
una Fira de Nadal renovada,

de l’11 al 24 de desembre a comerciants de la ciutat:
la plaça de la Nova Estació; homes i dones que treballen
una Carpa de Nadal amb als establiments del muaforament adaptat que s’om- nicipi i que representen la
plirà d’activitats per a tota la proximitat, la qualitat i la
família entre el 4 i el 24 de confiança.
desembre; i un Tió Gegant
Aquesta campanya es
dels Comerciants itinerant complementa amb el sistedel 4 al 24 de desembre.
ma de vals descompte Rubí
A més, els equipaments s’ho val, que compta amb la
culturals oferiran una àmplia col·laboració de la Cambra
programació. No faltaran de Comerç i Indústria de
cites clàssiques del Nadal Terrassa i que suposarà una
com La Marató de Contes injecció de 201.000 euros al
de La Xarxa, el tradicional comerç local. S’han emès
Concert de Valsos i Danses 10.000 vals per valor de
o l’exposició Diorames de 10 euros i 20.200 vals per
Nadal, que enguany serà valor de 5 euros. Cada val
descentralitzada. L’alcaldes- es finança al 50% entre el
sa ha aprofitat
consumidor i el
per agrair la Un acte
Consistori.
tasca que fa el
La ciutadateixit associa- d’arribada dels nia podrà adtiu local: “Una Reis que es
quirir els seus
de les carac- farà per torns
vals fins al 4 de
terístiques de
gener per gasla nostra ciutat substituirà la
tar-los als seus
és la vida i el Cavalcada
establiments
dinamisme que
de confiança
fan possible les entitats en fins al 5 de gener.
els diferents moments de
l’any i també al Nadal, quan Reserva d’entrades
moltes d’elles posen la il· És imprescindible inscriulusió a l’abast dels nens i re’s o reservar entrada en
nenes i de la ciutadania en totes les activitats, fins i
general”.
tot per a aquelles propostes
que són gratuïtes. Tota la
Suport al comerç local
informació es pot consultar
A banda d’activitats de dina- al web www.rubi.cat/nadal,
mització com el NadalARTS on també hi ha el detall de la
o la Fira de Nadal, enguany programació.
es tornarà a apostar fort per
Un altre punt d’interès
la campanya ‘Rubí, on visc, d’aquest Nadal se situarà
on compro’, orientada a inevitablement a les xarxes
donar suport al comerç de socials. Per aquest motiu,
proximitat i a reforçar el l’Ajuntament anima la ciusentiment de pertinença de tadania a penjar fotografies
la ciutadania.
i vídeos als seus perfils
La iniciativa, que es d’Instagram amb l’etiqueveurà aviat a Internet i als ta #mesmagicquemai. Les
carrers, canvia radicalment millors es compartiran al
d’estil i se centra en els compte @rubi_ciutat.
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L’exposició de Diorames de Nadal 2020
s’exhibirà en diferents espais de la ciutat
Lara Lòpez

La tradicional exposició
de Diorames de Nadal de
l’Associació de Pessebristes
de Rubí serà molt diferent
respecte a altres anys, ja que
l’organització ha adaptat el
format a la situació sanitària
actual marcada per la covid19. Un total de 13 diorames
estaran distribuïts en tres
equipaments culturals de la
ciutat: el vestíbul de l’Aula Cultural, l’aparador del
carrer Calderón de la Barca
i el vestíbul de la Biblioteca
Municipal Mestre Tauler i al
vestíbul del teatre La Sala.
Deu d’ells estaran ubicats a
la Biblioteca, dos al vestíbul
de La Sala i un a l’Aula
Cultural.
Una vintena de pessebristes han participat en
aquestes creacions, un número inferior al d’anys anteriors, ja que alguns artistes
han preferit no aportar cap
obra a l’exposició d’enguany a causa de l’actual
situació sanitària. “La majoria som persones amb factor

de risc per l’edat, que ens
reuníem a l’espai de l’Aula
Cultural unes 20 persones
per treballar els diorames,
alguns dels quals es treballaven entre vàries persones
alhora”, explica el president
de l’Associació de Pessebristes de Rubí, Joan Ricart.
Aquest any han decidit fer
els diorames cadascú a casa
seva, de forma individual o
en grups familiars.
El fet de muntar els
diorames als aparadors i
vestíbuls a l’interior dels
equipaments municipals
ofereix una àmplia visió des
de l’exterior, afavorint el
distanciament social, evitant
aglomeracions i permetent
un horari personalitzat. A
més, la ubicació dels diorames permet allargar l’horari
de visita durant la major part
del dia, amb llum natural
durant les hores de sol i amb
il·luminació extra a partir de
les 5 de la tarda. “D’aquesta
manera garantim que el públic visualitzi els diorames
d’una forma segura des del
carrer i poder aportar il·lusió

NUEVA
TEMPORADA
Otoño - Invierno
c/ Lluís Ribas, 6
(Esq. Bartrina)
T. 93 699 93 51
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

i ànims en aquest any complicat”, afirma Joan Ricart.
Enguany s’ha mantingut
el poliestirè extrudit com
a principal material en la
creació d’escenaris, ja que
es tracta d’un material molt
més net i pràctic, ja que es
pot fer per trossos i permet
un major nivell de detall que
el guix.
Enguany els diorames
s’exhibiran des del diu-

menge 13 de desembre fins
al diumenge 17 de gener
de 2021. A més, els pessebristes també han realitzat
diorames especials a la plaça
de l’Ajuntament, a l’interior
de l’Església Parroquial de
Sant Pere i, com a novetat,
al pati del Museu Municipal
Museu Castell de Rubí. El
pessebre del Castell serà el
més gran, realitzat entre 2 o
3 pessebristes.

Un dels diorames que s’exposaran. / Lara López

Condis La Serreta
Les millors ofertes
als millors preus

Ja poden fer els seus
encàrrecs per a Nadal,
tot tipus de farciments!
HORARI DE FESTIUS:
Dia 25 TANCAT
Dia 26 de desembre OBERT de 9 a 14 h
Dia 27 de desembre OBERT de 9 a 14 h
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
Segueix per Facebook i Instagram
de Condis La Serreta les receptes!
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Els Pastorets Confinats oferiran
la seva representació per Internet
redacció

Autos · hogar · vida · salud · decesos
comercio/pyme · protección alquiler
c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

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

El clàssic de Josep Maria
Folch i Torres es podrà tornar a gaudir durant les festes
nadalenques de Rubí a través
de la tecnologia digital. La
situació extraordinària derivada del coronavirus no ha
impedit al Grup Escènic del
Casal Popular, l’Escola de
Sardanes Flor de Neu i l’Escola de Música Pere Burés
mantenir la representació
d’Els Pastorets, que es farà
en format virtual.
Els Pastorets és una de
les activitats més antigues
que es fan a Rubí per celebrar
el Nadal, juntament amb
l’exposició de Diorames de
Nadal, que també s’ha pogut
mantenir amb un canvi de
format.
En aquesta ocasió, els
Pastorets Confinats tindran
una versió més reduïda, per
la impossibilitat que hi ha
hagut durant molts mesos

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

Els Pastorets tornaran a través de les noves tecnologies. / Cedida

d’assajar. Habitualment,
l’equip del Casal Popular
començava els assajos a l’octubre per tenir-ho tot a punt
per a finals de desembre.
“És una representació més

reduïda, però sense que falti
cap de les escenes principals
i per descomptat, també amb
les nostres cobles, sempre
irònicament respectuoses
i simpàtiques”, ha explicat

Els Dimoniets, també per
Internet
El Casal Popular ja fa uns
quants anys que organitza
la representació ‘Els Dimoniets’, una obra de teatre
musical escrita i dirigida per
Laura Borràs que reinterpreta
de forma lliure Els Pastorets.
L’obra, prevista pel gener del
2021, també es manté per
Nadal i es podrà visualitzar
a través del web del Casal
Popular i les xarxes socials.

El teatre municipal La Sala acull
una nova edició dels Poemes de Nadal
redacció

Vidres plans, miralls, mampares de
bany, vidrieres artístiques, persianes,
mosquiteres, instal·lacions comercials.

Montserrat Comellas, presidenta del Casal Popular.
L’altre gran canvi és que
el públic no estarà al Casal
Popular, sinó que podrà seguir l’obra de teatre a través
de la web www.casalpopular.
org i de les xarxes socials
de l’entitat (Twitter, Facebook i Instagram). A més,
entre totes les persones que
segueixin els Pastorets a
través d’internet se sortejarà
un pernil.

El teatre municipal La Sala
acull aquest diumenge 13
de desembre una de les activitats ja tradicionals de les
festes nadalenques a Rubí,
els Poemes de Nadal. Es
tracta d’un muntatge dirigit
per l’actor i director teatral
Xavier Serrat en el qual
s’interpreten poemes de diversos poetes catalans que,
d’una manera o una altra,
parlen d’aquestes festes.

Enguany, entre els poetes seleccionats es troba
Jacint Verdaguer, Maica
Duaigüe, Montserrat Abelló, Miquel Martí i Pol,
Joana Raspall, Maria Mercè
Marçal, Salvat Papasseit,
Laia Ferrer, Josep Maria
de Sagarra i el rubinenc
Francesc Alujas. També
s’inclou, entre altres, un
conte d’Enric Larreula, que
interpretarà ell mateix.
La funció, promoguda
per Òmnium Rubí, comen-

çarà a les 18.30 h i l’entrada
té un cost de 5 euros. Les
localitats es poden adquirir
a través de la web de venda
d’entrades a La Sala (teatrelasalarubi.koobin.cat),
directament a taquilla del
teatre els dijous i divendres
de 17 h a 20 h o el mateix
dia de la representació de
l’espectacle, a les taquilles
del teatre, una hora abans de
la representació.
Com ja fa anys, la posada en escena comptarà amb

la participació dels actors
del Casal Popular i la direcció de l’Esbart Dansaire
de Rubí.
Cal destacar que, com a
novetat i per si la pandèmia
no deixava celebrar l’acte
de manera presencial, s’ha
preparat un vídeo sobre
els Poemes de Nadal que
s’emetrà el mateix diumenge 13 de desembre després
de la funció a través del
canal de Youtube d’Òmnium Rubí.

PROPORCIONAMOS
PERSONAL
Para servicio doméstico a
precios económicos con
ref. y exp. Atención para
personas mayores y
niños. Fijas e interinas.

Si buscas calidad, precio y
DWHQFLyQ£(Q1HZ+RPH3F
está la solución!

699 356 464 - 93 697 13 25

ZZZQHZKRPHSFQHW

F3LQWRU&RHOOR (QWUH/D0RQWVHUUDW
\HO&HOOHU 7
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espectacles

sardanes

‘EXcupiDOS!, un espectacle concert Els aficionats a la sardana gaudeixen
amb l’humor d’Hotel Cochambre de l’audició a la plaça del Celler
Els amants i aficionats a la
sardana van gaudir dimarts
al matí de l’audició-concert
que van oferir les cobles
Jovenívola de Sabadell i
Marinada a la plaça del
Celler. L’acte, organitzat pel
Foment de la Sardana de
Rubí i l’Aplec de Rubí, va
arrencar amb la Jovenívola
de Sabadell, que iva interpretar temes com ‘A Rubí,
ara i sempre’, de Joaquim
Soms i Janer; ‘Els ocellets
et canten’, de Conrad Saló i

Ramell; ‘Carícies’, de Josep
Vicens i Juli ‘Xaxu’; ‘A Banyoles el 50è’, de René Picamal
i Coma o ‘Per roses, les roges’, de Joan Làzaro i Costa;
‘50 anys fent camí’, de Joa,
entre altres. Posteriorment,
les dues cobles participants
van interpretar de forma
conjunta ‘Atzar’, de Manel
Saderra i Puigferrer; i ‘Sota
el mas ventós’, de Jaume
Bonaterra i Dabau.
Finalment va ser el torn
de la cobla Marinada, que

va tocar temes com ‘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 o ‘Regal
de Reis’, de Martirià Font i
Coll, entre altres.
El concert estava previst
pel dia 6 de juny per celebrar la Diada de l’associacionisme cultural, però es
va ajornar per culpa de la
pandèmia de coronavirus.
/ DdR

Hotel Cochambre torna a la ciutat amb una innovadora proposta escènica. / Arxiu

rEDACCIÓ

‘EXcupiDOS!’ és el nom de
la darrera proposta del grup
Hotel Cochambre, un espectacle concert, acústic, amb
el segell inconfusible de la
formació, on les cançons es
barregen amb l’humor en un
xou improvisat i hilarant.

Cupido, per culpa de les
xarxes socials, ha caigut en
l’oblit, per això, Beni (Beni
Inglada, fundador d’Hotel
Cochambre) i Diego Marin,
s’han proposat invocar-lo
mitjançant un teclat per tal
que torni i treballi.
L’espectacle, que tot just
arrenca la seva gira, arriba

aquest divendres 11 a les
20 h al teatre municipal La
Sala i promet, com tot el que
proposa la mítica formació,
bona dosi d’humor i amor i
evidentment molta música.
Les entrades es poden
adquirir al preu de 10 euros
de forma avançada i de 15 a
la taquilla.

L’actuació va anar a càrrec de les cobles Jovenívola de Sabadell i Marinada. / A.D.

conferències

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí arrenca la segona
part del seminari ‘Postmodernisme’ de manera virtual
rEDACCIÓ

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) ha
començat a oferir les seves
activitats com conferències, seminaris o xerrades
de forma virtual, davant
la pandèmia generada pel
coronavirus. La primera
experiència va ser l’inici de
la segona part del seminari
sobre el ‘Postmodernisme’,

que va tenir lloc el passat 3
de desembre’, que ja es va
fer de forma virtual i que va
ser seguit per 29 persones,
el que representa un 20%
dels seus associats.
L’AEUR ha valorat positivament l’experiència i la
participació d’aquest primer acte virtual en directe.
A partir d’ara, l’entitat ha
anunciat que continuaran
amb la programació de les

seves activitats de forma
virtual, semipresencial o
presencial, segons permetin
les autoritats sanitàries.
Durant el mes de novembre, l’AEUR, a través de
la plataforma AFOPA, a la
qual està adherida l’entitat
rubinenca, ja va participar
en cinc conferències virtuals
acompanyades d’un interessant debat pel seu nivell
acadèmic. La satisfacció dels

socis per l’experiència va
animar l’AEUR a continuar
les seves activitats de forma
digital.
D’altra banda, l’entitat
ha aprofitat per desitjar
bones festes a tots els seus
socis i sòcies, així com a la
ciutadania en general, a qui
animen a participar en les
diferents activitats que l’Aula d’Extensió Universitària
programa al llarg de l’any.

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
A
per a la seva llar.
NTI %
ARA

100

G

SERVEI A
TOT EL VALLÈS

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

´
· Instalación y reparación de todo tipo de toldos, persianas, mosquiteras,
cortinas y aluminio.
· Especialistas en protección solar, más de 20 años en el sector.
· Automatizamos su toldo y persiana con las mejores marcas del mercado.
· Ya tenemos a su disposición las pérgolas Gibus, visítenos sin compromiso.

Avda. De l’Estatut, 41 www.toldosrubi.com T.93 588 40 98

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Agenda Cultural

·········································
Divendres
11 DE DESEMBRE

Espectacle itinerant: Tió gegant
A les 17 h a la Zona del Mercat.
Espectacle: ‘El gall Frederic i
la gallina Caterina’
A les 17.30 h a la Carpa de
la pl. Dr. Guardiet. Inscripció
prèvia.
Espectacle humorístic i myusical: ‘Hotel Cochambre’
A les 20 h a La Sala. Preu: 10€
anticipada/15€ taquilla.
·········································
Dissabte
12 DE DESEMBRE
La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal
d’objectes de segona mà. A les
10.30 h a la pl. Dr. Pearson.

Nadal
A les 11 h al Facebook de la
Biblioteca. A càrrec de Montse Deza.

Espectacle infantil: ‘Gran xou
de Nadal’
A les 11.30 h a la Carpa de
la pl. Dr. Guardiet. Inscripció prèvia. A càrrec de Pep
Callau.
Música per a infpancia: ‘Els
sons de l’hivern’
A les 12 h per Zoom. Inscripció prèvia a través de
l’Ateneu.
Espectacle infantil: ‘A la fresca’
A les 17.30 h a la Carpa de
la pl. Dr. Guardiet. Inscripció
prèvia. A càrrec d’Anna Confetti i Cirquet Confetti.
·········································
DiUMENGE
13 DE DESEMBRE

Espectacle itinerant: Tió gegant
A les 11 h a Sant Jordi Parc.

Espectacle itinerant: Tió
gegant
A les 11 h a la Zona centre.

Taller infantil de cuina de

Espectacle de màgia: ‘Cha-

peau!’
A les 11.30 h a la Carpa de
la pl. Dr. Guardiet. Inscripció
prèvia. A càrrec de Charlie
Mag.

‘Poemes de Nadal’
A les 18.30 h a La Sala. Org.
Òmnium Cultural. Preu:
5€.
·········································
Dimarts
15 DE DESEMBRE
Literatura: ‘Víctor Català’
A càrrec de Marina Porras. A
les 19 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.
·········································
Dijous
17 DE DESEMBRE
Taller de pinces de Nadal
A les 18.10 h a la Carpa de
la pl. Dr. Guardiet. Inscripció
prèvia.
Música: Toti Soler i Gemma
Humet
Presentació del disc ‘Petita
festa’. A les 19.30 h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

Exposicions

Literatura

Conferència a l’Ateneu sobre la
literatura de Caterina Albert

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.

Caterina Albert escrivia darrere el pseudònim de Víctor Català. / Cedida

El cicle de tardor d’escriptores literàries arriba aquest
dimarts 15 de desembre a
la figura de Víctor Català, el
pseudònim darrere el qual
escrivia Caterina Albert.
L’escriptora de l’Escala és
una de les figures clau per
entendre el modernisme
català i va signar una de
les novel·les cabdals de la
primera meitat de segle:
‘Solitud’.
Aquest serà el tema prin-

cipal de la conferència que
tindrà lloc el 15 de desembre a les 19 h a l’Ateneu i que
va a càrrec de la rubinenca
Marina Porras, filòloga, llibretera i crítica literària.
Per participar en l’activitat literària cal inscriure’s prèviament a través de
l’agenda de l’Ajuntament
de Rubí, del web de l’Ateneu o bé enviant un correu
electrònic a ateneu@ajrubi.
cat. / DdR

Música

Gemma Humet i Toti Soler presentaran
el seu disc ‘Petita festa’
‘Petita festa’ és el primer disc conjunt que signen
Gemma Humet i Toti Soler i és una barreja de música i poesia fruit de 8 anys de col·laboració artística
continua.
Humet i Soler interpreten i posen veu als poetes a través del seu univers de guitarra i cançó:
Papasseit, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marça, Joan
Vinyoli, Vian&Vence, Brel, Leó Ferré o Brassens, entre altres. L’actuació musical serà el 17 de desembre
a les 19.30 h i per assistir cal inscripció prèvia, que
es pot fer a través de l’agenda de l’Ajuntament de
Rubí, del web de l’Ateneu o bé enviant un correu
electrònic a ateneu@ajrubi. / DdR

Els nostres serveis
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 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)

Els dos artistes actuaran a Rubí. / Cedida

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

Esports
hoquei línia | lliga elit

El Sènior Femení del Cent Patins
guanya contra l’Aranda de Duero
El Sènior Femení del Cent
Patins va aconseguir la victòria aquest cap de setmana
a la Lliga Elit contra l’Aranda
de Duero a casa per 4-2. Va
ser un partit fàcil per a les
jugadores rubinenques, on
fins i tot van poder debutar
quatre jugadores de categoria infantil. Després d’aquest
partit, Ainhoa Merino es
consolida com a màxima
golejadora de la Lliga Elit
amb 8 gols.
Pel que fa al Sènior Masculí no va aconseguir guanyar a l’Espanya i va perdre
per 3-6. És un resultat molt
dolent per als de Rubí que
els deixa matemàticament
sense opcions de lluitar per
la lliga. L’equip masculí va
jugar bé, però no va tenir
encert de cara a porteria.
Ara els falta únicament un
darrer partit d’aquesta primera lligueta.
D’altra banda, aquest
cap de setmana Rubí es
va convertir en la seu de
la Lliga Nacional Infantil.
Els jugadors de Lorente
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waterpolo | divisió d’honor

Derrota del Sènior Femení del Club
Natació Rubí contra el Mataró
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí no va ser capaç
de superar el Club Natació
Mataró en el desplaçament
a la ciutat del Maresme. Les
jugadores de Manel Llobregat no van ser capaces de
puntuar i van acabar perdent el partit per 18-7. El CN
Mataró és el líder del grup
B i no ha perdut encara cap
partit a la lliga. Amb aquesta

derrota, el CN Rubí segueix
quart a la fase de grups de
Divisió d’Honor.
La propera jornada
enfrontarà les jugadores
rubinenques contra l’AR
Concepción Lineal madrileny a la piscina de Can
Rosés. El partit, que serà
aquest dissabte a les 16
h, serà determinant per la
classificació a la Copa de

la Reina i per assegurar la
permanència.
Pel que fa al Sènior Masculí A, es desplaçarà aquest
cap de setmana a Saragossa
per jugar contra el CN Helios. Els de Rubí buscaran
el quart triomf consecutiu
contra el sisè classificat per
consolidar-se en la part alta
de la classificació de Primera Nacional. / CNR

El sènior es va imposar amb facilitat a l’Aranda de Duero. / Cedida

van disputar dos partits
en aquesta primera seu, el
primer contra l’HC Jujol que
va acabar amb victòria pels
de Rubí per 5-6; i el segon
contra l’AE Sant Andreu, que
van perdre per 4-0.
Pel que fa al Sènior Masculí B, va perdre per 5-9

contra l’HC Espanya, tot i
les bones sensacions del
conjunt.
El segon equip ha millorat en els darrers partits,
sobretot en defensa i espera
que la victòria pugui arribar
aviat durant els propers
partits. / Cent Patins

boxa | campionat d’espanya

Tot i la derrota, injusta per a molts, Javier Frías va treure coses positives de la seva participació en el
campionat. / Cedida

Les rubinenques no van poder superar al líder del grup, el Mataró. / Cedida

El rubinenc Javier ‘El Zurdo’ Frías participa
en el Campionat d’Espanya
Javier Frías Moya, integrant
del Club Boxa Rubí, va participar, amb la selecció catalana, en el Campionat
d’Espanya de boxa, disputat
a Múrcia entre el 2 i el 8 de
desembre. ‘El Zurdo’, com és
conegut al club, va competir
en la categoria del pes mitjà
menys de 75 kg, que es va
disputar dissabte dia 5. El
rubinenc es va enfrontar a
quarts de final a Khalid Ennachat del combinat valencià. Frías va fer valer la seva

escola de boxa, amb un estil
molt tècnic i net, sorprenent
a molts dels que van seguir el
combat, retransmès per les
xarxes socials. Per contra, el
seu rival va fer ús d’una boxa
més agressiva.
Finalment, la decisió dels
jutges va ser la de declarar
guanyador del combat per
decisió dividida cap al valencià. Una decisió que no va
satisfer el cos tècnic, que va
intentar reclamar la decisió,
ja que el rival va connec-

tar tres mans comptades i
va considerar que això era
insuficient per guanyar el
combat. Tot i això, els jutges
van mantenir la decisió.
Amb aquest resultat, ‘El
Zurdo’ es va quedar sense possibilitat de medalla.
L’esportista va notar molt la
manca d’activitat provocada
per la pandèmia, però marxa
del campionat amb sensacions positives i amb nous projectes de cara al 2021 amb el
Club Boxa Rubí. / CBR
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