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www.diariderubi.com
iNFormaTiu SeTmaNaL iNdePeNdeNT i GraTuÏT  
imPrÈS eN PaPer ecoLÒGic 100% recicLaT

CASA OBRA NUEVA EN VALLÉS PARK
 Incluye en el precio permisos, proyecto vallado, 

parcela. Entrega de llaves en mano.

230.000€

NUEVO SERVICIO DE 
CORREDURÍA DE SEGUROS 

EN FINQUES ARIZA, TE 
DAMOS EL MEJOR PRECIO

NUEVO SERVICIO DE 
CORREDURÍA DE SEGUROS 

EN FINQUES ARIZA, TE 
DAMOS EL MEJOR PRECIO

c/Monturiol, 16B local 5
T. 692 468 808 - 93 144 58 06
monicaariza2@hotmail.com

c/Monturiol, 16B local 5
T. 692 468 808 - 93 144 58 06
monicaariza2@hotmail.com

Finques Ariza os desa 
una feliz navidad, y un 
próspero año nuevo 2021

Finques Ariza os desa 
una feliz navidad, y un 
próspero año nuevo 2021

c. Maximí Fornés, 10 Local 1 Rubí
Telèfon  680 969 662 

Us desitjem unes 
bones festes!

Es preparen 
lots de

 Nadal BIO 
personalitzats!
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> En la darrera setmana s’han multiplicat els casos de covid
> El govern preveu noves restriccions abans del Nadal

Augment preocupant del 
nombre de positius a Rubí

Reforç del 
dispositiu 

policial al carrer 
durant els dies 

de Nadal

Exposició a 
l’Aula Cultural 

sobre la 
diàspora del 

poble romaní
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Els afectats pel 
tancament de 

Dentix ja poden 
començar a 

reclamar

la Marató de 
Contes es manté 

i compleix 
25 anys de 
solidaritat
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clam ciutadà per convertir en un parc 
el camp de golf de can Sant Joan
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El Procicat alerta que caldrà fer marxa 
enrere en la desescalada abans de Nadal
rEDAcciÓ

La Generalitat de Catalunya 
ha anunciat que preveu més 
restriccions per l’augment de 
casos de coronavirus durant 
la darrera setmana. Les me-
sures encara no s’han con-
cretat, però podrien afectar 
la mobilitat o la interacció 
social.

En primer lloc, caldrà 
veure si finalment durant el 

preveia que si la velocitat 
de contagi supera l’1 i aug-
menten els ingressos hos-
pitalaris s’hauran de revisar 
les mesures preses. Quan 
falten pocs dies per Nadal, 
la velocitat de contagi fa 
dies que es troba per sobre 
d’aquest nivell.

Mesures estrictes a les re-
sidències
Pel que fa a les residències, 
Salut ha anunciat mesures 
estrictes per sortir dels cen-
tres geriàtrics per aquestes 
festes. A tots els residents, 
se’ls farà un test ràpid d’antí-
gens abans del 24 de desem-
bre, i tot i que es recomana 
que no hi hagi sortides, si es 
fan, es demana que siguin 

cap de setmana es pot sortir 
del municipi i moure’s per 
la comarca, tal com s’havia 
anunciat, però també caldrà 
prendre decisions de cara 
a Nadal. L’horari del toc de 
queda la Nit de Nadal i la 
de Cap d’Any o la quantitat 
de gent que pot haver-hi a 
les trobades són algunes de 
les mesures que estan sobre 
la taula.

El pla de reobertura ja 

almenys de tres dies i que 
els residents només tinguin 
contacte amb una bombolla 
de convivència. A la tornada, 
es faran proves PCR a totes 
les persones que viuen en 
geriàtrics i els residents hau-
ran de passar una setmana 
en aïllament.

En relació amb la tornada 
a les escoles, s’ha endarrerit 
fins a l’11 de gener, tres dies 
més tard del previst per tal 
de separar encara més els 
contactes de les celebraci-
ons nadalenques i el retorn 
a les aules i, així, minimitzar 
el risc de contagi. A més, 
també està previst realitzar 
un cribratge massiu entre 
els professionals de la do-
cència.

El govern preveu mesures més restrictives. / Ajuntament-Lali Puig

Salut contracta una trentena 
de professionals sanitaris 
d’atenció primària per rubí 
El Departament de Salut ha 
iniciat les contractacions 
previstes dins del Pla d’en-
fortiment i transformació de 
l’atenció primària que està 
impulsant des de fa unes 
setmanes i que continuarà 
durant el 2021. En total, es 
preveu que es contractin al 
Vallès Occidental més de 
300 nous professionals sa-
nitaris, a banda d’introduir 
canvis per millorar l’acces-
sibilitat i la resolució, com 
per exemple la conversió 
del CAP Mútua en un CUAP, 
un centre d’urgències espe-
cialitzat. 

El pressupost per tirar 
endavant totes aquestes 
mesures en l’àmbit comar-
cal és de 9,4 milions d’euros 
i inclouen la incorporació 
de 105 gestors Covid i 50 
referents de Covid Salut i 
Escola.

A Rubí, la inversió és de 
746.597 euros i està previst 
contractar 10 professionals 
per donar resposta a la 
covid-19: 3 gestors Covid i 
7 referents Salut i Escola. 
També es contractaran 19,5 
nous professionals estruc-
turals: 2,5 tècnics en cures 
auxiliars d’infermeria, 7 
infermeres, 9 administratius 
i un treballador social. En 
total, està previst incorporar 
29,5 persones. 

Altres ciutats de la co-
marca també es beneficia-
ran d’incorporacions durant 
els propers mesos. Sabadell 
incorporarà 92 persones, 
Terrassa, 87 i Sant Cugat, 
28,5.

Segons el Departament 
de Salut, el pla fa mesos 
que estava dissenyat, però 
la pandèmia ha accelerat el 
seu desplegament. / DdR

Més de 6.000 proves en el cribratge 
a la zona del cAP Mútua
Entre el 9 i el 14 de desem-
bre, més de 6.000 rubinencs 
van participar de forma vo-
luntària en el cribratge que 
el Departament de Salut 
va organitzar per detectar 
positius asimptomàtics de 
covid-19. El cribratge mas-
siu anava dirigit als usuaris 
del CAP Mútua, després 
que fa uns dies ja es fes un 
cribratge a la zona del CAP 

Anton Borja. Les proves es 
van fer a la Biblioteca i van 
servir per detectar prop 
d’una trentena de casos 
positius de covid-19.

La iniciativa de cribrat-
ges massius forma part de 
l’estratègia del govern per 
intentar reduir el contagi 
de covid-19 i s’està fent en 
moltes poblacions i munici-
pis de Catalunya. / DdR
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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

Ajuntament de RubíNADAL - 2020

ESCOLA DE SARDANES
FLOR DE NEU

ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA PERE BURÉS

A partir de le setmana de Nadal, podrem gaudir de
ELS PASTORETS

Es podrán veure per internet a la web:
www.casalpopular.org
i a les xarxes socials

Bones Festes!!!
Passeig Francesc Macià, 53. Tel. 93 697 44 87

didal@didal.cat | www.rubicomerç.cat

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

reDAcció

La situació epidemiològica 
de Rubí ha capgirat total-
ment la situació respecte a 
la de fa una setmana. Si fa 
només uns dies, la covid-19 
tenia una incidència estable 
i controlada a la ciutat, en 
els darrers dies, el risc de 
rebrot s’ha multiplicat gai-
rebé per quatre i ha passat 
a ser de 459 (+324). Això ha 
anat acompanyat, a més, 
d’un sobtat augment de la 
velocitat de reproducció de 
la malaltia, que s’ha enfilat 
fins al 2,1 (+1,53). Pel que 
fa a la incidència acumula-
da a catorze dies, aquesta 
es manté estable amb un 
indicador de 222 (-11).

Pel que fa a les dades 
dels positius, entre el 7 i 
el 13 de desembre s’han 
detectat 113 casos positius, 
sigui a través de proves PCR 
o de Tests d’Antígens. La mit-
jana d’edat de les persones 
contagiades en aquest pe-

el risc de rebrot a la ciutat es 
multiplica en la darrera setmana
La velocitat de reproducció de la covid-19 també es dispara

La situació ha empitjorat molt durant la darrera setmana. / Cedida

L’Ajuntament de Rubí ha 
comunicat que hi ha set 
grups escolars tancats per 
casos positius de coronavi-
rus. Així, a l’institut Torrent 
dels Alous hi ha confinat 
un grup de 4t d’ESO, men-
tre que a L’Estatut està 
tancat un grup de 2n d’ESO 
i a La Serreta, un grup de 
2n de Batxillerat. 

Pel que fa a les escoles, 
la situació continua sent 
força bona. A l’Escola Bal-
mes, hi ha tancat un grup 
de 4t d’ESO i als Maristes 
un grup de P5. A l’escola 
Pau Casals s’ha tancat un 
grup de 6è de Primària, 
mentre que a l’Escola 25 
de Setembre hi ha con-
finat un grup de 4t de 
Primària. 

Segons les dades del 
Departament d’Educació, 
les dades de covid-19 a les 
escoles són molt bones i 
calculen que només un de 
cada cinc alumnes ha ha-
gut de deixar d’anar a clas-
se pel coronavirus. Segons 

Set grups confinats a 
les escoles i instituts del 
municipi per casos positius

ríode és de 47 anys i el 60% 
són dones. Durant la darrera 
setmana han mort tres rubi-
nencs més per covid.

Des de l’inici de la pan-
dèmia el mes de març s’han 
contagiat a Rubí oficialment 

Terrassa, hi ha 18 perso-
nes de Rubí ingressades 
en aquests moments, una 
menys que la setmana pas-
sada. A tot Catalunya hi 
ha 1.532 persones ingres-
sades.

3.615 persones, de les quals 
han mort 134.

En relació amb la situ-
ació actual als hospitals de 
referència per a la població 
rubinenca, l’Hospital Mútua 
de Terrassa i l’Hospital de 

ha explicat el conseller 
d’Educació, Josep Bargalló, 
l’èxit d’això s’explica per 
l’esforç en la transparència 
realitzada pels centres des 
del primer dia d’obertura 
de les escoles. De cara 
al 2021, ja s’ha informat 
que el curs es reprendrà 
l’11 de gener i que es farà 
un cribratge massiu als 
docents. / DdR
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Els col·lectius Rubí Solidari i 
Vacances en Pau van convo-
car la setmana passada una 
manifestació en la qual van 
participar una cinquantena 
de persones per demostrar 
la seva solidaritat amb el 
Sàhara Occidental. Sota el 
lema ‘Ara i sempre per la 
llibertat del poble saharaui’, 
els assistents van denunciar 
la ruptura dels acords de 
pau del 1991 tant per part 
del Marroc, com per la 
passivitat de la força de la 
Missió de Nacions Unides 
pel Referèndum del Sàhara 
Occidental (MINURSO) i de 
l’ONU en general. També 
van criticar la irresponsa-

bilitat del govern de l’estat 
espanyol, l’expotència colo-
nial del territori reconeguda 
com a tal per l’ONU.

També es va denunciar 
la maniobra diplomàtica 
dels Estats Units i del presi-
dent Donald Trump després 
de reconèixer el Sàhara 
Occidental com a territori 
marroquí, violant les re-
solucions de les Nacions 
Unides.

La concentració també 
va servir per rebutjar la 
guerra i mostrar el suport 
a l’autodeterminació, la 
independència i la dignitat 
del poble i el territori del 
Sàhara Occidental. / DdR

una cinquantena de persones
es manifesten a favor de la 
llibertat del Sàhara Occidental

rEDAcciÓ

El Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE) va publicar el 3 de 
desembre la declaració de 
concurs de creditors de Den-
tix, la franquícia dental que 
ha fet fallida i que té una 
sucursal a Rubí.

Moltes persones ja ha-
vien pagat per avançat di-
versos tractaments dentals i 
ara estan a l’espera de poder 
recuperar aquests diners.

Per aquells que hagin fet 
el pagament del tractament 
en efectiu, amb targeta de 
crèdit o dèbit o mitjançant 
un crèdit personal han de 
comunicar la reclamació a 
l’administració concursal, 
per intentar recuperar els 
diners pagats per un servei 
que no s’ha prestat. Les 
persones afectades tenen 
temps per presentar aquesta 
reclamació fins al 3 de gener 
i es pot fer a través d’un for-
mulari al web de consum de 
la Generalitat o a través de 

l’adreça dentixenconcurso.
com.

Pel que fa a les persones 
que van finançar els serveis 
amb un crèdit al consum 
vinculat a la prestació del 
servei, s’han de dirigir per 
escrit a l’entitat financera 
que els va concedir el prés-
tec per reclamar l’anul·lació 

dels càrrecs pendents de 
pagament, ja que s’ha pro-
duït un incompliment de 
contracte. Si és necessari, 
també s’ha de reclamar la 
devolució de la part ja abo-
nada i no prestada.

Si no es rep resposta 
en un mes, cal presentar la 
reclamació a l’Oficina Muni-

cipal d’Informació i Consum 
(OMIC). En cas que aquesta 
via no fos satisfactòria, cal-
drà recórrer a la via judicial. 
Abans d’emprendre aquesta 
via es recomana sol·licitar 
assessorament al Servei 
d’Orientació Jurídica o a al-
guna associació de persones 
consumidores.

Els afectats per Dentix ja poden 
reclamar la devolució dels diners
L’empresa s’ha declarat en concurs de creditors

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!
PIS EN VENDA 

A ZONA 
ELS MARISTES 

 62 m2 constr., 2 hab. 
(originariament 3 hab.), 

1hab. indiv. i 1 hab. doble. 
Bany i cuina totalment 

reformats, saló de 22m2 amb 
sortida a balcó, calefacció, 

alumini. Tot l'habitatge 
reformat. Ascensor.

139.000€

MIR &
GRACIA

Tf. 609 765 534 
www.mir-gracia.cat

Els pensionistes expliquen 
el Pacte de toledo en 
una assemblea vespertina
Una setantena de persones 
es van congregar dimarts 
a la tarda per participar en 
l’assemblea del Moviment 
per unes Pensions Dignes 
de Rubí, que es va traslladar 
a la tarda per tal de poder 
comptar amb més assistèn-
cia. Fa unes setmanes es van 
aprovar més d’una vintena 
d’actuacions dins de la Co-
missió de Seguiment i Avalu-
ació dels Acords del Pacte de 
Toledo, però ara s’hauran de 

debatre i aprovar en el Con-
grés. Entre les mesures hi 
ha la d’acabar amb el dèficit 
actual de la Seguretat Social 
i recuperar la referència de 
l’IPC per establir l’augment 
de les pensions. També s’ha 
plantejat poder escollir els 
millors anys de cotització 
per calcular la pensió, en 
comptes dels darrers quin-
ze anys, tot i que durant 
aquests també s’haurà de 
cotitzar. / DdR

Seu de la franquícia de Dentix a Rubí, al passeig Francesc Macià. / C.D.

Planten més d’un centenar d’arbres 
coincidint amb el Dia de l’arbre autòcton
rEDAcciÓ

L’Ajuntament ha plantat 
recentment més d’un cen-
tenar d’arbres nous a dife-
rents espais de la ciutat. Tot 
i que enguany la situació 
sanitària derivada de la co-
vid no ha permès celebrar 
el Dia de l’arbre autòcton 
com en anys anteriors, el 
consistori ha decidit plantar 
nous exemplars al municipi 

coincidint amb aquestes 
dates.

Per commemorar el Dia 
de l’arbre autòcton, s’han 
plantat més d’un centenar 
d’exemplars. Les espècies 
escollides són gairebé totes 
de fulla caduca, que oferei-
xen una barreja de colors 
a la tardor. Així, s’han col·
locat 18 roures americans, 
14 til·lers, 16 freixes de 
fulla estreta, 15 lledoners, 
6 cirerers, 8 roures de fulla 
gran, 18 roures martinencs 
i 4 erables. També s’han 
plantat tres varietats de 
coníferes, 5 làrix europeus, 
4 sequoies gegants i 4 me-
tasequoies.

Les plantacions s’han 
realitzat de forma descen-
tralitzada: als carrers Hipà-
tia, Sòcrates i Flamarion (Ca 
n’Oriol), al carrer Rossend 
Batlló (Sant Jordi Parc), al 
carrer Topazi, al passatge 
Topazi i a l’avinguda de les 
Flors (Can Fatjó) i al carrer 
Saragossa (Ca n’Oriol).

L’objectiu és continu-
ar repoblant alguns dels 
espais en els quals ja s’ha 

intervingut en anteriors 
edicions del Dia de l’arbre 
autòcton, en coherència 
amb les diferents plan-
tacions fetes fins ara. A 
l’avinguda de les Flors, per 
exemple, fa anys que es tre-
balla per aconseguir elimi-
nar una de les cicatrius més 

importants de la ciutat: les 
antigues línies elèctriques 
d’aquesta via. Aquest any, 
l’Ajuntament ha anat una 
mica més enllà i ha retirat la 
muntanya de l’antiga torre 
elèctrica, obrint l’espai i 
creant una visió nova de 
l’entorn. 

Un dels espais on s’han plantat nous exemplars és al carrer Rossend 
Batalló, a Sant Jordi Parc. / Ajuntament

La concentració va tenir lloc davant l’Ajuntament. / Cedida
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Centenars de persones han participat en aquesta activitat reivindicativa. / Ràdio Rubí

Prop de 300 persones demanen transformar 
el camp de golf en un parc interurbà
RedaCCió

La plataforma Reconvertim 
el camp de golf de Rubí i 
Sant Cugat ha aconseguit 
mobilitzar prop de 300 per-
sones aquest diumenge per 
demanar a la Generalitat 
que abandoni el projecte de 
reobertura del camp de golf i 
que reconverteixi les gairebé 
80 hectàrees de terreny en 
un parc interurbà gestionat 
conjuntament entre Rubí i 
Sant Cugat.

Els participants en la mo-
bilització, arribats de tres co-
lumnes procedents de Rubí, 
Sant Cugat i Sant Quirze, van 
voler deixar clar el suport 
ciutadà al projecte de re-
conversió de l’antic camp de 
golf, actualment abandonat. 
Fa unes setmanes, l’Incasòl 
va mostrar la seva voluntat 
de reobrir el camp de golf, 
unes manifestacions que van 
tenir el suport del conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, de qui depèn 
l’organisme públic. “Això no 
té cap sentit i el que s’ha de 

fer és reconvertir-lo en un 
parc públic per a tothom”, 
ha explicat Mireia Gascón 
en declaracions a Ràdio 
Rubí. La biòloga rubinenca, 
que havia estat regidora 
de l’AUP i que és una de les 
impulsores de la plataforma, 
recorda que els camps de 
golf impacten directament 
en el medi ambient “per l’ús 
d’herbicides”.

En la manifestació també 
va participar el regidor de 

Sostenibilitat i Medi Am-
bient, Andrés Medrano, que 
en declaracions a l’emissora 
municipal ha estat molt 
contundent sobre l’ús futur 
que ha de tenir aquest espai: 
“Té potencial per a un ús 
esportiu, però no volem que 
sigui privatiu, com el que hi 
havia fins ara, amb quatre 
persones donant-li al golf en 
un espai que ecològicament 
no era sostenible”.

A més de reivindicar que 

els terrenys passin a ser d’ús 
públic, la manifestació tam-
bé va organitzar activitats, 
com ara la neteja de l’entorn, 
l’estudi de la flora i la fauna 
i fins i tot un petit concert 
de música. L’objectiu de tot 
plegat és pressionar a la Ge-
neralitat perquè reconsideri 
el futur d’aquesta zona, que 
es podria convertir en un 
connector ecològic entre els 
parcs naturals de Sant Llo-
renç de Munt i Collserola.

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

100 €

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

Implatología*
Ortodoncia
estética dental

Dcto.

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

dispositiu policial per donar més 
seguretat als comerciants locals 
durant el Nadal
La Policia Local i els Mos-
sos d’Esquadra han iniciat 
aquest dilluns l’operatiu 
Comerç Segur, conegut com 
a Operació Grèvol dins de 
l’àmbit català. Es tracta d’un 
dispositiu conjunt que es 
repeteix des del 2006 i que 
té per objectiu incrementar 
la presència d’agents a la via 
pública i el contactar amb els 
comerciants. També es pla-
nifiquen controls policials en 
diferents punts de la xarxa vi-
ària, sobretot, als accessos a 
la ciutat i polígons industrials 
en diferents horaris.

L’objectiu del disposi-
tiu és prevenir un possible 
augment de furts i robatoris 
tant a les llars, com als es-
tabliments comercials o als 
magatzems. El reforç es fa 

coincidint amb un augment 
del nombre de persones als 
carrers i als establiments 
habituals per les compres de 
Nadal i Reis. Són moments 
que la ciutadania porta més 
diners a sobre del que és ha-
bitual i els comerços i magat-
zems també acumulen més 
gènere. El dispositiu especial 
de Nadal s’allargarà fins a la 
campanya de rebaixes.

Precisament, la qüestió 
de la seguretat preocupa 
molt als comerciants lo-
cals, que estan fent una 
campanya de recollida de 
signatures per demanar a 
l’Ajuntament més presència 
policial després que hagin 
detectat un augment d’ac-
tivitat delinqüencial a la 
ciutat. / DdR

desmantellada una xarxa dedicada al cultiu de marihuana 
que tenia una plantació a la nostra ciutat
Els Mossos d’Esquadra han 
desarticulat una xarxa cri-
minal dedicada al cultiu i 
distribució de marihuana 

a gran escala que operava 
des de Barcelona, el Vallès 
Occidental i el Maresme.

Després de dos anys 

d’investigació, el 4 de de-
sembre es va fer un ma-
crodispositiu que va aca-
bar amb la detenció de 22 
membres de l’organització 
i el desmantellament de 15 
plantacions de marihuana, 
una de les quals era a Rubí. 
També es va decomissar 
una gran quantitat de droga 
valorada en prop d’un milió 
d’euros i la intervenció de 
63.000 euros de diners en 
efectiu.

Concretament en el cas 
de Rubí, es van detenir tres 

homes d’origen xinès, serbi i 
argentí, es van intervenir 94 
plantes de marihuana i més 
de tres quilos de cabdells.

L’estructura inicial de 
Barcelona, integrada per un 
holandès i una parella d’es-
panyols d’origen veneçolà, a 
més de conrear marihuana, 
gestionaven també associa-
cions cannàbiques, des de 
les quals aprofitaven per 
dur a terme la seva activitat 
il·lícita. Els detinguts han 
quedat en llibertat amb me-
sures cautelars. / DdR

La campanya de Nadal del Mercat 
inclou sortejos i activitats a través 
de les xarxes socials
‘Aquest Nadal, el Mercat a 
casa’. Aquest és el nom de la 
campanya que ha posat en 
marxa el Mercat Municipal 
en el marc de les festes na-
dalenques. Per a ajudar a la 
clientela a portar el Mercat 
a casa seva, l’equipament 
comercial sortejarà un mi-
ler de carrets de la compra 
plegables. Cada parada del 
Mercat té la seva urna i farà 
el sorteig d’un nombre de-
terminat de carrets entre els 
seus clients que hagin posat 
els tiquets de compra amb 
les seves dades a l’urna. El 
sorteig tindrà lloc el dissabte 
2 de gener de 2021.

La campanya nadalenca 
del Mercat es complementa 
amb diverses activitats, que 
es realitzaran a través de les 
xarxes socials, ja que a causa 
de les restriccions sanitàries 

a causa de la pandèmia de 
coronavirus, no es poden fer 
activitats presencials. Així, el 
21 de desembre a les 12 h, 
en un directe d’Instagram 
compartit amb la Biblioteca 
s’oferiran recomanacions de 
lectures de Nadal. El 22 de 
desembre i el 4 de gener, 
a les 12 h, també a través 
d’un directe d’Instagram, 
es podrà gaudir de contes 
infantils amb Laberta Del-
poblet.

A més, una col·laboració 
amb l’Escola de Música Pere 
Burés permetrà oferir un 
concert de Nadal el 29 de 
desembre a les 18 h a través 
de Facebook i Instagram, 
mentre que el dia 30 a les 
12 h serà el torn de l’Escola 
d’Art (edRa), que farà un 
taller infantil en un directe 
d’Instagram. / DdRLa policia ha desmantellat vàries plantacions de marihuana. / Cedida
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reDAcció

El nombre d’aturats a la 
ciutat ha disminuït lleuge·
rament durant el mes de 
novembre, amb 47 perso·
nes que han trobat feina, el 
que situa la xifra de deso·
cupats en 5.376 rubinencs 
i rubinenques. D’aquests, 
3.120 són dones i 2.256 són 

l’atur baixa lleugerament al novembre i 
se situa en 5.376 persones aturades

el nombre d’aturats ha disminuït durant el darrer mes. / Arxiu

homes.
Pel que fa a l’edat dels 

aturats i aturades, el grup 
més nombrós és el de per·
sones entre 40 i 54 anys 
(1.955), seguit dels majors 
de 54 anys (1.630) i del col·
lectiu d’entre 25 i 39 anys 
(1.411), mentre que entre 
els joves de menys de 25 
anys només hi ha 380 ins·

crits a l’atur.
Cal destacar que si com·

parem aquestes dades amb 
les de l’octubre, és precisa·
ment el col·lectiu de joves 
de menys de 25 anys el que 
més persones ha incorporat 
al món laboral, amb 46. Del 
grup de majors de 54, han 
trobat feina 7 persones i 
del col·lectiu entre 25 i 39, 

ho han fet 6 persones. Per 
contra, el grup d’entre 40 i 
54 anys s’ha incrementat en 
12 persones més.

La tendència a la lenta 
disminució de l’atur es man·
té al conjunt de la comarca. 
Al Vallès Occidental hi ha 
actualment 534 persones 
menys sense feina, tot i que 
la xifra absoluta es manté en 
xifres molt elevades, 58.864 
habitants el que suposa un 
13,1% de la població de la 
comarca.

La població vallesana 
on més ha baixat l’atur al 
novembre ha estat Sabadell, 
que amb 89 persones que 
han trobat feina, situa el seu 
nombre de desocupats en 
14.636. A Terrassa, el mes 
passat van incorporar·se al 
mercat laboral 49 persones 
i la xifra d’aturats és de 
16.400. A diferència de la 
comarca, l’atur registrat a 
Catalunya augmenta en 189 
persones respecte a l’octu·
bre, i se situa en 484.748 
persones.

reDAcció

L’Ajuntament de Rubí im·
pulsa una bonificació del 
60% en el rebut de l’im·
post de béns immobles (IBI) 
per a aquells habitatges 
que formin part de la Borsa 
d’Habitatge de Lloguer Asse·
quible. 53 propietaris seran 
els primers a beneficiar-se 
d’aquest avantatge, que és 
una de les novetats introdu·
ïdes a les ordenances fiscals 
per al 2021.

La Borsa d’Habitatge de 
Lloguer Assequible és un 
servei que s’ofereix a pe·
tits propietaris d’habitatges 
buits que opten per llogar·
los a un preu per sota de 
l’índex de referència que 
estableix la Generalitat de 
Catalunya per a la ciutat de 
Rubí. A canvi, reben tot un 
seguit de prestacions: ga·
rantia de cobrament, gestió 
del contracte i tramitació 
de la documentació neces·
sària, assessoria jurídica i 
mediació entre propietari i 
llogater. La Borsa d’Habitat·
ge de Lloguer Assequible es 
gestiona a través de l’Oficina 
Local d’Habitatge (OLH), que 
assumeix el paper de me·

L’Ajuntament bonificarà el 60% de l’IBI als propietaris 
de pisos buits que els posin a la Borsa de Lloger

els treballadors del servei de 
neteja es manifesten abans 
d’iniciar la vaga diumenge
reDAcció

Els treballadors d’empresa 
d’FCC Medio Ambiente 
del servei de recollida de 
residus i neteja viària de 
Rubí es van manifestar di·
marts davant l’Ajuntament 
reclamant un nou conve·
ni col·lectiu a l’empresa i 
denunciant la modificació 
d’horaris que està patint el 
personal.

Els treballadors porta·
ven pancartes on es podia 
llegir ‘Som treballadors es·
sencials i volem un conveni 
digne i no caducat’ o ‘Re·
presión laboral: queremos 
respeto y dignidad’ i van 
protagonitzar una sonora 
xiulada.

La manifestació arriba 
uns dies abans de l’inici de 
la vaga que el comitè d’em·
presa ha convocat que s’ini·
ciarà aquest diumenge 20 
de desembre a partir de les 
21 h i de forma indefinida. 
Així deixaran de prestar el 
servei de recollida d’escom·
braries i de neteja viària pel 
que consideren una manca 
de resposta de l’empresa 
a l’hora d’acordar un nou 
conveni col·lectiu.

El comitè d’empresa ex·
plica que el conflicte sobre 
les condicions laborals dels 
treballadors ve de lluny i 
es va començar a negociar 
a principis del 2017. Se·
gons 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 treballa·
dors van tornar a posar 
sobre la taula l’esborrany 
del conveni col·lectiu del 
2016, amb algunes actua·
litzacions per tal de signar 
un nou document marc de 
treball. Els treballadors, 
però, consideren que l’em·
presa 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 negoci·
ar, 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 defi·
nitius.

Alhora, el comitè d’em·
presa denuncia que la di·
recció ha modificat de for·
ma unilateral els horaris 
dels treballadors sense 
negociar ni tan sols infor·
mar prèviament al comitè 
d’empresa.

Els representants dels 
treballadors expliquen que 
davant aquesta situació van 
iniciar un procediment de 
conciliació davant el Tribu·
nal Laboral de Catalunya, 
però que l’empresa s’opo·
sa, al·legant que l’Ajunta·
ment encara no ha tancat 
els nous serveis. El comitè 
d’empresa considera insò·
lita i intolerable aquesta 
situació i, per aquest motiu, 
els treballadors han decidit 
fer una vaga indefinida.

La Borsa de Lloguer Assequible és una opció segura per als petits propietaris. / Ajuntament de Rubí - 
Localpres

diadora amb l’objectiu que 
totes dues parts en surtin 
beneficiades.

A partir del 2021, a ban·
da de totes les prestacions 
vigents, els propietaris que 
posin els seus pisos a la bor·
sa també podran obtenir una 
bonificació del 60% de l’IBI. 
Aquest incentiu fiscal està 
destinat a incrementar els 
pisos de lloguer disponibles 

i així poder reduir la llista 
de demandants d’habitatge 
que actualment no poden 
accedir al mercat lliure.

La regidora d’Habitatge, 
Ànnia García, ha avançat que 
s’està treballant “per ampliar 
les prestacions que reben 
els propietaris que posen 
un pis a lloguer a través de 
la borsa”.

Qualsevol persona que 

disposi d’un habitatge buit a 
Rubí podrà gaudir d’aquests 
beneficis si opta per llogar-lo 
a través de la Borsa d’Habi·
tatge de Lloguer Assequible. 
Les persones que hi estiguin 
interessades poden con·
tactar amb l’Oficina Local 
d’Habitatge mitjançant el 
telèfon 93 588 66 93 o en·
viar un correu electrònic a 
proursa@ajrubi.cat.

Us desitja 
Bon Nadal

i Feliç Any Nou
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Cartes de la Ciutadania

Les últimes notícies sobre l’evolució 
epidemiològica de la covid-19 no són 
gens esperançadores. Ni al conjunt de 

l’estat espanyol, ni a Catalunya, ni a la comar-
ca ni a la nostra població. En els darrers dies, 
les autoritats han alertat d’un augment de la 
incidència, han augmentat els casos positius 
de coronavirus, un fet que provocarà que en 
una o dues setmanes comencin a augmentar 
els casos ingressats de covid-19 als hospitals 
i, malauradament, els casos que han de ser 
derivats a les Unitats de Cures Intensives 
(UCI) per complicacions series.

La situació no és gens bona, sobretot 
quan ens trobem a les portes de les festes 
nadalenques, on acostumen a ser tradicio-
nals les grans trobades familiars i d’amics 
i les aglomeracions als comerços i centres 
comercials, i probablement es produiran més 
contactes socials dels que s’estan mantenint 

Per Nadal, cada 
ovella al seu corral

EDITORIAL

Divendres, 18 de desembre de 2020 Opinió8

ara, fet que podria fer augmentar encara més 
el nombre de contagis.

Més enllà de les noves restriccions sanità-
ries que entraran en vigor durant les properes 
hores o que poden canviar durant els propers 
dies, cal apel·lar a la responsabilitat col·lectiva 
de tothom per minimitzar el màxim possible 
els contagis i l’arribada d’una tercera onada. 
És important que tots siguem responsables 
i, de cara a les festes nadalenques, procurem 
guardar totes les mesures de seguretat ne-

cessàries en cas que es produeixin contactes 
socials. És a dir, fer-los sempre que sigui 
possible a l’aire lliure, quan no sigui possible, 
fer-ho en espais amplis, ben ventilats, sempre 
amb distància de seguretat i amb mascareta 
en tot moment, excepte en els moments 
dels àpats.

De totes maneres, el millor seria evitar els 
dinars i sopars de Nadal i Cap d’Any i pospo-
sar-los per aquí uns mesos, fins i tot per l’estiu, 
quan la situació probablement estigui molt 

més controlada. Així que, si potser cal evitar 
sortir de les bombolles de convivència per 
evitar la propagació de la malaltia, fent nostra 
al peu de lletra la tan clàssica dita catalana, 
‘per Nadal, cada ovella al seu corral’.

Amb la vacuna a tocar -falten pràctica-
ment dies perquè es comencin a subministrar 
les primeres dosis al personal sanitari i a la 
gent que viu a les residències- seria d’una 
irresponsabilitat imperdonable saltar-se les 
restriccions i abocar-nos a tots plegats a una 
tercera onada que, a més, acabarà ajuntant-se 
amb l’epidèmia anual que es produeix amb 
la grip estacional i que arribaria en el pitjor 
moment: a mitjans de gener, quan el fred serà 
més pronunciat, i es produiran més contactes 
estrets en llocs poc ventilats. No us oblideu, 
aquest serà un Nadal diferent, però cal ser 
responsable si no volem que sigui l’últim per 
a molta gent.

(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).
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 El Tuit de la setmana            17 de desembre

Creu Roja Sant Cugat
@CreuRojaStCugat

Durant la setmana 
passada, els nostres 
voluntaris/es han 
ajudat al Banc de sang 
i teixits en el segon 
cribratge massiu 
contra la Covid-19 fet 
a #rubicity. Gràcies, a 
tothom que ho ha fet possible. (  @donarsang @AjRubi @
CreuRojaCAT

És necessari el confinament de caps de set-
mana?
De moment el Procicat s’ha pronunciat i ha co-
municat que el confinament de cap de setmana 
passa a ser de municipal a comarcal però ... 
Realment és necessari aquest confinament?

Durant tot el temps que ha estat implantat 
el confinament de caps de setmana de manera 
municipal hem vist que moltes persones mar-
xaven, ja que els seus horaris laborals o la seva 
vida li permetia, els dijous a la tarda-nit fins als 
dilluns al matí. En canvi, els que treballem de 
dilluns a divendres ens era impossible marxar 
per culpa d’aquest confinament.

Podríem dir que durant un bon temps 
hem estat dividits en més d’una classe social: 
les persones que es poden permetre marxar i 
poder gaudir d’un cap de setmana fora, sigui 
dins un municipi o comarca diferent, i els que 
no podem fer-ho. Llavors, ens podem pregun-
tar si realment aquest tipus de confinament 

és necessari o no, ja que, la mobilitat segueix 
essent la mateixa.

D’altra banda, passar a un confinament 
comarcal, els que vivim a Barcelona i, per tant, 
la nostra comarca és el Barcelonès, hi ha una 
gran quantitat de gent que, tot i que obrin els 
centres comercials que tinguin bona ventilació, 
crearan grans aglomeracions com es van veure 
al pont de la Puríssima. Per tant, ens tornem 
a preguntar si és necessari el confinament de 
caps de setmana.

Per últim, els dies de festes com el 24, 25, 
26 i 31 de desembre i 1 de gener cauen molts 
en divendres i dissabte, per tant, hi haurà una 
llibertat més amplia de mobilitat aquelles dues 
setmanes, però, el diumenge 27 ha de ser co-
marcal o el 2 i 3 de gener també quan durant 
la setmana hi ha una gran mobilitat laboral on 
poden haver-hi més contagis. Un altre moment 
en què ens podem preguntar si realment és 
necessari aquest confinament.

El confinament municipal podia provocar 
que totes les persones s’aglomeressin en un 
mateix lloc, cosa que va passar: platges i parcs 
a Barcelona. El comarcal és simplement un 
augment d’aglomeracions al municipal. No 
seria millor deixar una llibertat provincial 
com a mínim o absoluta i no provocar futures 
aglomeracions en centres comercials, comerços 
o llocs importants?

Un confinament comarcal del Barcelonès 
és el mateix que un confinament municipal de 
Barcelona amb més opcions a aglomeracions i 
contagis que abans!

Iván Zabal Thomas

Molt més català que molts d’ells
Soy rubinense de pro de toda la vida, soy muy 
catalán (mucho más que la inmensa mayoría 
de los que se hacen llamar independentistas), 
y me considero, con un orgullo enorme, un 
español constitucionalista. Tengo 50 años, y 

he vivido casi toda mi vida en Rubí, municipio 
del que fui concejal representando a un partido 
como Unió Democràtica de Catalunya (una 
formación constitucionalista que predicaba 
el catalanismo y el humanismo político, que 
hoy día, tanto se echa en falta)… Soy bastante 
conocido en Rubí, y mucha gente me para en 
la calle y me dice : «Surten molts escrits teus al 
“ Diari de Rubí” , però vull saber la raó de l’ús 
del castellà en tots ells si parles i escrius el català 
perfectament». Efectivamente, puede que hable 
y escriba catalán mejor que el castellano, pero 
mi respuesta a estas personas es que “odio” que 
me impongan un idioma cuando yo quiero 
expresarme en otro con libertad, y eso me ha 
pasado en muchas ocasiones… Sí, esos sepa-
ratistas que se llenan la boca con las palabras 
“democracia y libertad”, practican a menudo el 
totalitarismo más rancio… I per descomptat, jo 
sóc molt més català que molts d’ells…

José Antonio Avila López
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La bòbila d’en Saltó, desaparegu-
da el 1995, era situada a l’actual 
plaça de Josep Tarradellas, al barri 
de la Serreta. Del complex, dedi-
cat a la producció de maons, no-
més s’ha conservat la xemeneia, 
de 25,82 m d’alçada, de secció 
circular i sense base.

El complex fou construït 
l’any 1920 i els propietaris foren 
Jaume Almirall, de Terrassa, i un 
enginyer de la companyia dels 
Ferrocarrils de Catalunya. La 
seva feina bàsica era la d’elaborar 
material ceràmic de construcció 
a fi de construir el túnel ferro-
viari vers Sabadell (on el 1922 
quedaria inaugurada l’estació 
de trens).

Sembla que als anys poste-

EL RUBÍ D’ABANS: 
La bòbila d’en Saltó

riors l’activitat de la bòbila no 
fou molt intensa, atès que tenim 
la notícia que entre 1932 i 1935 
Almirall va llogar el terreny a fi 
de cultivar xampinyons. Quan 
estava ja en tràmits de vendre 
el complex a Josep Saltó, el qual 
ja havia comprat el forn de can 
Claverí el 1924, esclatà la guerra 
civil i tant aquest forn com la 
bòbila van ser expropiats per la 
Col·lectiva de Rajolers.

Un cop acabat el conflic-
te bèl·lic, les noves autoritats 
retornaren la bòbila a Saltó, 
que es va instal·lar a la nostra 
població i amb el seu germà i 
tres homes més, va començar la 
producció de maons. Els anys 
60 i 70 foren els de l’auge de la 
fabricació d’aquests elements tan 
importants per al “boom” de la 
construcció que Rubí i el nostre 
país estava experimentant en 

aquells temps.
El 1972 l’empresa va passar a 

mans de Francesc Saltó, fill d’en 
Josep, i va adoptar el nom de 
Cerámicas Saltó i Inmobiliaria 
Saltó. Com hem dit, en aquells 
moments de gran creixement 
urbanístic van fer el salt cap al 
negoci immobiliari, tan lligat a la 
indústria de la construcció.

En aquests anys setanta, la 
bòbila va començar a funcionar 
amb gas natural atès que la xeme-
neia emetia fums que contamina-
ven bastant l’atmosfera. Cal dir, a 
tall d’anècdota, que a la nit de la 
final de Copa del Rei del 1980, en 
mig del soroll de les celebracions, 
hi va caure un llamp que va causar 
algun desperfecte.

Després de tenir alguns pro-

C/ Joan Maragall, 41 local 1 08191 RUBÍ
Tel. 93 588 86 53 | 615 45 23 06 
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blemes de caràcter urbanístic, 
com el pas el 1992 de la zona on 
s’ubicava d’industrial a urbana, 
la fàbrica de maons va tancar el 
1995 i el terreny fou ocupat per 
un magatzem de materials de 
construcció per vendre a nom de 
l’empresa COVENTA, SA.

Finalment, entre 2009 i 
2010, un cop adquirida pel 
municipi, es va urbanitzar la 
zona a fi de bastir-hi el que 
seria el “parc de la bòbila Saltó”, 
ara plaça de Josep Tarradellas, 
amb un paviment de formigó. 
La inauguració seria el juny de 
2010 i comptà amb la presència 
de Carme Chacón (ex ministra 
de defensa i destacada membre 
del PSC), a més de l’alcaldessa 
de Rubí Carme García.

S’acosta Nadal. Segur que serà 
diferent d’altres Nadals, perquè 
amb el virus voltant sobre nostre, 
no es poden fer gaires projectes; 
hem de viure al dia i si l’hem 
passat bo, donar les gràcies i 
pensar que demà en començarà 
un altre, i constatar allò que 
deien els avis d’abans, que: “qui 
dia passa, any empeny”

Però Nadal és Nadal i per 
a mi és la festa de l’any més 
important per excel·lència i ens 
hauria de fer il·lusió i, si tenim la 
sort de poder-nos reunir amb la 
família, sentir-nos privilegiats.

Tota la moguda que com-
porten les festes nadalenques: 
Nadal, Cap d’Any, Reis, etc., 
etc., em fan pensar en el Ca-
sal de Gent Gran de Rubí. 
Que estrany que és enguany! 
M’imagino el pessebre que amb 
tanta dedicació i tants detalls es 
construïa al vestíbul de l’entrada, 
els adorns típics a l’escenari de 
la sala polivalent, la música de 
les nadales que cada dia acom-
panyaven les estones que els as-
sidus usuaris jugaven a cartes, al 
dominó, al billar, al ping-pong... 
i el racó de la cafeteria feia olor 
de cafè calent.

 Nadal... I casal de gent  
gran de Rubí

Per Reis, la vinguda del 
Patge Reial, esperat per dotzenes 
de nens i nenes impacients per 
a pujar a l’escenari i donar-li la 
carta (també pel regal de la bossa 
de llaminadures) i en acabar 
xocolata desfeta amb un tall de 
coca per a tothom. L’actuació 
del Mag Selvin animava la 
festa i la feia important per a 
la quitxalla. I com a colofó, la 
nit de Cap d’Any amb sopar de 
gala i ball amb música en directe. 
Magnífica!!

Aquest any, com altres festes 
i trobades com les excursions 
prèvies a Nadal, res de res.

Però vaja, no val desanimar-
nos. El Casal és viu. Quan es 
pugui tornar a la normalitat, tot 
continuarà, hi haurà canvis. Ara 
també és Casal Cívic, per tant 
es faran altres activitats, a part 
de les que ja es feien. No podem 
oblidar els concursos literaris, 
l’homenatge a la gent gran, la 
diada de Sant Jordi, el xou, la 
coral, tota classe de balls, dibuix, 
labors, exercicis físics, excursions, 
etc. Esperem que tot es pugui 
anar normalitzant. Per tant, 
Nadal, Casal, Junta, Voluntariat, 
Cafeteria... Llarga vida!!

Ara ja sols em resta desitjar 
a tothom unes Bones Festes na-
dalenques amb salut, harmonia i 
molta energia positiva.

Dolors Mumany i Alonso
I tota la Junta de l’Assoc. del 
Casal de Gent Gran de Rubí

Jordi Vilalta
GCMR-CER

La Bòbila Saltó en funcionament. / Foto Llibre ‘L’Abans’
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Ja es poden reservar entrades 
per l’Arribada dels Reis d’Orient

rEDacció

A principis de setmana es va 
obrir el termini per reservar 
entrades pel Campament 
dels Reis i per l’acte d’arri-
bada dels Reis d’Orient. 

El Campament dels Reis 
tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 
de gener, mentre que l’acte 
d’arribada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient se celebra-
rà la tarda del 5 de gener. Les 
localitats pel Campament 
dels Reis ja estan totes ex-
haurides. Les dues activitats 
són gratuïtes.

Campament dels Reis
El Campament dels Reis és 
un nou espai que s’ubicarà 
al recinte del Museu Mu-
nicipal Castell (MMUC). 
En agraïment al bon com-
portament dels infants de 
Rubí durant la pandèmia, el 
Mag Rubisenc els deixarà 
accedir a un món fins ara 
ocult, on podran descobrir 
els personatges que treballen 
intensament per preparar 
l’arribada de Melcior, Gas-
par i Baltasar.

El Campament dels Reis 
obrirà els dies 2, 3 i 4 de 
gener de 16 h a 21 h. Les fa-
mílies que vulguin assistir-
hi tindran la possibilitat de 
seleccionar data i franja ho-
rària (hi haurà un torn cada 
mitja hora). Cada persona 
podrà adquirir un màxim de 
quatre entrades; en cas de 
voler-ne més haurà d’iniciar 
novament el procés.

La convocatòria dels 
visitants serà 20 minuts 
abans de l’inici del seu 
torn. Es recomana portar la 
confirmació de la reserva 
preferentment en format 
digital (al telèfon) per evitar 
el contacte amb el paper o, 
si no és possible, portar-la 
impresa des de casa. També 
es prega compromís envers 
l’adquisició d’entrades i 
reservar únicament les ne-
cessàries, tot prioritzant la 
infància i limitant el nombre 
d’acompanyants adults, ja 
que l’aforament és limitat.

L’activitat consisteix en 
una passejada prèviament 
dissenyada pel campament. 
Durant el recorregut, els in-

fants que siguin valents po-
dran entregar el seu xumet 
al Bòjum i als seus ajudants 
xumetaires,i també podran 
lliurar la seva carta adreçada 
als Reis d’Orient.

Arribada dels Reis d’Ori-
ent
Pel que fa a l’arribada de Ses 
Majestats els Reis d’Orient, 
s’ha organitzat en diferents 
passis la tarda del 5 de gener, 
entre les 17.30 h i les 21.15 
h a l’amfiteatre del parc del 
Castell. Com en el cas del 
campament, cada persona 
podrà adquirir un màxim de 
quatre entrades i, si en ne-
cessita més, haurà d’iniciar 
de nou el procés.

La convocatòria dels 
assistents serà 45 minuts 
abans de l’inici del seu 
passi. També es recomana 
portar la confirmació de la 
reserva preferentment en 
format digital (al telèfon) i 
ser responsable en l’adqui-
sició d’entrades, per tal de 
garantir que tots els infants 
que ho vulguin puguin gau-
dir de l’experiència.

Els infants rubinencs podran veure els Reis encara que no hi hagi Cavalcada. / Arxiu

L’Escola Montserrat col·labora 
amb La Marató amb un vídeo

Alumnes de l’escola preparant l’activitat. / Cedida

rEDacció

L’Escola Nostra Senyora 
de Montserrat s’afegeix en-

guany a la campanya de La 
Marató de TV3, que aquest 
2020 està íntegrament dedi-
cada a la covid-19. El centre 

educatiu participarà amb un 
audiovisual on cantaran la 
cançó de La Marató, ‘Serem 
més forts!’.

Es tracta d’un projecte 
col·laboratiu que engloba tota 
la comunitat educativa i que 
pretén fer difusió de la cam-
panya d’enguany. El vídeo ha 
estat elaborat per l’alumnat i 
la coral de l’escola.

Així, dins aquesta cam-
panya, entre el 14 i el 18 de 
desembre l’Escola Montse-
rrat recull donacions volun-
tàries a les entrades del cen-
tre educatiu. Tots els diners 
recaptats seran lliurats a La 
Marató de TV3, que es farà 
aquest diumenge. 

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

La Sala acollirà una Marató de 
Contes que compleix 25 anys
rEDacció

Tot i les restriccions per la 
covid-19 que hi ha durant 
aquestes festes, l’entitat La 
Xarxa ha pogut mantenir 
una de les activitats més 
solidàries que serveix per 
recaptar diners per La Ma-

rató de TV3 i que enguany 
compleix 25 anys. Es tracta 
de la proposta familiar La 
Marató de Contes, que es 
farà al teatre municipal La 
Sala aquest 20 de desembre 
a les 12 h.

L’activitat es farà amb 
mesures excepcionals, com 

per exemple l’aforament 
limitat al 50%, i amb la 
participació de dues perso-
nes que s’encarregaran de 
suplir els nombrosos col-
laboradors que té cada any 
aquesta proposta familiar.

L’encarregat de fer-ho 
serà l’speaker habitual de La 
Marató de Contes, Robert 
Gobern, que ha preparat un 
conjunt d’actuacions que 
serviran per homenatjar els 
col·laboradors habituals. 
Serà un espectacle molt 
divertit que també comptarà 
amb la participació d’una 
contacontes.

El preu solidari per as-
sistir a l’espectacle és de 
6 euros i de 5 euros per 
als socis de La Xarxa, que 
aniran íntegrament destinats 
a La Marató de TV3, que 
aquest cop està dedicada a 
la recerca i la investigació 
per la covid-19.La Marató de Contes tindrà aforament reduït. / Arxiu
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Ctra. de Sabadell, km.12,7, 
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció
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rEDacció

Rubí Jove se suma aquest 
dissabte a les activitats ciuta-
danes al voltant de les festes 
de Nadal amb una jornada 
participativa que té per ob-
jectiu fomentar el consum 
responsable i de proximitat i 
mostrar el talent de les perso-
nes joves de la ciutat.

Sota el nom Rubí Jove al 
carrer!, aquest dissabte 19 de 
desembre la carpa de Nadal 
serà l’escenari de les semifi-
nals (11 h) i la final (12 h) del 
torneig de Valorant impulsat 
per Rubí Jove i d’un taller de 
consum responsable que gi-
rarà al voltant d’una activitat 
d’scrapbooking (11.30 h).

A la tarda, les persones 
joves de Rubí mostraran les 
seves habilitats en disciplines 
com el kpop o el parkour en 
el marc de la proposta Rubí 
Jove Expressa’t (18 h). La 
jornada es clourà amb un 
bingo musical a càrrec de La 
SòniK (19.30 h).

Totes les activitats que 
s’han previst dins la carpa de 
Nadal requereixen inscripció 

prèvia que es pot tramitar a 
https://nadalrubi.koobin.cat/. 
En el cas del taller de consum 
responsable, la inscripció es 
pot fer des del web de Rubí 
Jove.

Durant el matí (10.30 a 
14 h), l’oferta es comple-
menta amb dues propostes a 
l’aire lliure que tindran lloc a 
la plaça Doctor Guardiet: la 
Trocalleria o mercat d’inter-
canvi d’objectes de segona 
mà i el mercat d’artistes amb 
Circ Rubí.

EMPANADAS 
PARA LLEVAR
Recogida local: 2.50€ u. 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE 
PARRILLADA PARA LLEVAR

Por cada docena
¡Te regalamos 

2 empanadas más!
· Carne
· Carne picante
· Pollo
· Jamón y queso

· Humita
· Mozzarella y Cebolla
· Caprese
· Fatai (Arabe)

HORARIO DE LUNES A VIERNES 8 A 17 H
SÁBADOS DE 12 A 17 H

VIERNES Y SÁBADOS DE 20 A 21.30 H

C/ TERRASSA, 21 RUBÍ
T. 935 184 916 - 664 385 154

Rubí Jove proposa aquest dissabte una 
jornada d’activitats a la carpa de Nadal

Emotiva posada en escena dels 
tradicionals Poemes de Nadal

Economista, experiència i 
responsabilitat, 

comptabilitat �scal i 
laboral. Tancament any, 

comptabilitats 
endarrerides. 

Preus molt econòmics.
Maria 636 523 812

Aules d’estudi
La Biblioteca Municipal 
Mestre Martí Tauler (c. Ari-
bau, 5) torna a obrir des 
d’aquest dissabte 19 de de-
sembre les aules d’estudi 
de cap de setmana. Aquest 
recurs s’ofereix a les per-
sones joves de la ciutat que 
vulguin preparar els exàmens 
o fer treballs en un entorn 
òptim sense la necessitat de 
moure’s de Rubí. Les aules 
d’estudi de cap de setmana, 
que organitza Rubí Jove, 

funcionen dos cops a l’any, 
coincidint amb la prepara-
ció dels exàmens de febrer 
i juny.
Les aules d’estudi obriran 
dissabte 19 de desembre, de 
16 a 20.30 h i diumenges 20 
i 27 de desembre, de 10 a 14 
h i de 16 a 20.30 h. Des de 
dilluns 28 fins dimecres 30 
de desembre, de 16 a 20.30 
h i tots els caps de setmana 
de gener: dissabtes, de 16 a 
20.30 h, i diumenges, de 10 a 
14 h i de 16 a 20.30 h.

Rubí Jove prepara activitats a la carpa de Nadal per aquest dissabte. / Ajuntament de Rubí – Localpres

El teatre municipal La Sala 
va acollir diumenge una de 
les activitats ja tradicionals 
de les festes nadalenques a 
Rubí, els Poemes de Nadal, 
una proposta escènica pro-
moguda per Òmnium Rubí 
i dirigida per l’actor i di-
rector teatral Xavier Serrat. 
L’esperit nadalenc va omplir 
el teatre municipal amb les 
emotives interpretacions 
de diferents poemes de di-
versos poetes catalans que, 

d’una manera o una altra, 
parlen d’aquestes festes.

Mont Burés, Esther Her-
nández, Eugenia Fox, Marta 
Feliu, Txell Torné, Maria 
Feliu o Albert Marcos van 
ser els encarregats de posar 
veu a poemes de diferents 
poetes com J.V Foix, Jacint 
Verdaguer, Maica Duaigüe, 
Montserrat Abelló, Miquel 
Martí i Pol, Joana Raspall, 
Maria Mercè Marçal, Sal-
vat Papasseit, Laia Ferrer, 

Josep Maria de Sagarra, 
Laia Ferrer o el rubinenc 
Francesc Alujas. També es 
va incloure un conte d’Enric 
Larreula, que va interpretar 
ell mateix.

A més de la participació 
dels actors del Casal Popu-
lar, també hi va participar 
l’Esbart Dansaire de Rubí, 
implicat en la proposta des 
dels seus orígens.

Cal destacar que, com a 
novetat i per si la pandèmia 
no deixava celebrar l’acte 
de manera presencial, es va 
presentar un vídeo sobre els 
Poemes de Nadal que es va 
emetre el mateix diumenge 
després de la funció a través 
del canal de Youtube d’Òm-
nium Rubí i que ja ha rebut 
més de 150 visualitzacions. 
/ DdR

FE D’ErraDEs
La creadora i directora de 
l’obra Els Dimoniets  és Laia 
Borràs i no Laura Borràs 
com s’indicava per error a 
la darrera edició. Demanem 
disculpes a l’autora i als 
nostres lectors.
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equipament

teatre

L’Ateneu potencia la formació amb nous 
cursos i tallers en la programació d’hivern
REDAccIÓ

L’Ateneu Municipal ja té a 
punt la nova programació 
d’hivern, que arrencarà des-
prés de les festes de Nadal 
i que es caracteritza per 
l’aposta decidida per nous 
cursos i tallers formatius. Si 
l’evolució de la pandèmia ho 
permet, les activitats seran 
majoritàriament presen-
cials, a excepció d’algunes 
propostes formatives que 
s’han previst en línia o en un 
format híbrid. Les inscrip-
cions per poder assistir a 
les iniciatives programades 
s’obriran el dilluns 28 de 
desembre a les 10 h a tra-
vés d’Internet o de manera 
presencial a l’equipament, 
a excepció de les activitats 
familiars, que s’obriran amb 
un mes d’antelació.

Dins l’oferta de cursos 
i tallers, l’equipament mu-
nicipal permet accedir a un 
gran ventall de temàtiques. 
En l’àmbit de les humani-
tats, s’oferirà la segona part 
del Curs d’art i pensament 
al món modern, dedicada 
a les avantguardes artísti-
ques, i la proposta Una pa-
noràmica per la història del 

cinema: la fascinació per 
les imatges en moviment.

Els rubinencs i rubi-
nenques també podran 
gaudir de diversos cursos 
relacionats amb l’expressió 
i la creativitat: el primer i 
segon nivell del Curs d’es-
criptura creativa, el Curs 
d’iniciació a l’aquarel·la i 
el Curs d’iniciació a la fo-
tografia digital. Quant a la 
formació en salut i benestar 
emocional, s’ha progra-
mat el nou curs Benestar 
emocional en temps de 
pandèmia, a banda de les 
propostes Mètode Felden-
kreis: Aprendre a aprendre, 

Parlar en públic a través de 
les eines del teatre i el Curs 
de farmaciola i cosmètica 
natural.

Més enllà dels cursos, 
l’Ateneu ofereix altres op-
cions per tastar nous co-
neixements i aprofundir 
en una gran diversitat de 
matèries. En aquest sentit, 
aquest hivern, tornen els 
cicles Personatges de la 
història de Rubí, Literatura 
al voltant de nou escripto-
res. El món escrit per elles 
i Camps de cotó 2.0. A més, 
Wenceslao Galán estrena el 
Club de lectures de filosofia 
contemporània.

Activitats familiars i arts 
escèniques
L’Ateneu manté les propos-
tes presencials adreçades 
al públic familiar. És el cas 
de les activitats d’art i cre-
ativitat de Catàrtic, que 
permetran als més petits 
experimentar amb els lli-
bres animats o flipbooks, 
les escultures amb filferro, 
les baldufes òptiques o els 
titelles realitzades amb la 
tècnica de l’assemblatge. 
Els infants també podran 
gaudir del teatre i de la 
música, amb les propostes 
Els calaixos del cel i Els sons 
de la primavera.

Pel que fa a l’oferta mu-
sical, torna el cicle Vespres 
de jazz i lletres, que combi-
na lectures literàries amb 
música jazz i també les pro-
postes Sala Clàssica i Con-
ta’m una òpera, vinculada 
a la programació del Gran 
Teatre del Liceu, així com 
una nova edició del Cicle de 
Jazz. A més, l’Ateneu acollirà 
l’espectacle homenatge a 
Boris Vian VIAN (manual de 
supervivència). I es projec-
taran dues noves pel·lícules 
dins el cicle El Documental 
del Mes.

Ateneu Municipal. / Ajuntament-Teresa Llordés

cinema

El documental del mes se 
centra en l’esclavitud de les 
treballadores de la llar filipines

L’Ateneu acull una nova pro-
jecció del documental del 
mes, que en aquesta ocasió 
ha programat el film ‘Overse-
as’, una història que se cen-
tra en les dones filipines que 
migren per ser treballadores 
de la llar en altres països. Es 
tracta d’un impactant retrat 
d’aquest col·lectiu que es 
veu obligat a marxar a l’es-
tranger fent de mainaderes 
o de treballadores de la llar. 
La directora del documental, 
Sung-a Yoon, aprofundeix 
en aquestes històries que 
posen en evidència una 

nova forma d’esclavitud 
moderna. 

En concret, ‘Overseas’ 
segueix l’etapa de formació 
d’un grup de dones que es 
veuen obligades a passar 
anys sense poder veure ni 
als fills ni a la família i que 
acaben agermanant-se i 
compartint estratègies per 
afrontar el futur. 

La projecció, totalment 
gratuïta, tindrà lloc el 18 de 
desembre a les 19 h, i reque-
reix inscripció prèvia a través 
de la web de l’Ajuntament o 
de l’Ateneu. / DdR

La Sala projecta ‘Las niñas’, un 
film sobre l’educació femenina

El Cicle Gaudí torna a Rubí 
amb la projecció del film 
‘Las niñas’, de la directora 
Pilar Palomero i amb les in-
tèrprets Natàlia de Molina, 
Andrea Fandos, Francesca 
Piñón, Zoe Arnao i Julia 
Sierra.

‘Las niñas’ és una pel-
lícula amb una bona acolli-
da de crítica i públic que re-
trata el pas a l’adolescència 

d’una nena als anys 90 que 
estudia en un col·legi de 
monges. Un llargmetratge 
que és una mostra de l’edu-
cació femenina a finals del 
segle XX.

La pel·lícula es projec-
tarà al teatre municipal La 
Sala el 18 de desembre a les 
20 h. El preu de les entrades 
és de 4,5 euros i de 3 euros 
amb descompte. / DdR

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

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

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

T. 93 699 78 33

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

Local y Nacional
Sr. Aguilar
Licencia nº 11

T. 653 504 128

Fotograma del film. / Cedida

Imagte d’un fragment del film ‘Overseas’. / CedidaLa companyia rubinenca 
Fata Morgana tornarà a 
representar, aquest dis-
sabte 19 de desembre, 
l’obra ‘Comèdia Romana 
Simplificada’ a Sabadell, 
en el marc de la 3a Mostra 
de Microteatre Tres Homes 
Grossos. 

L’obra està escrita i di-
rigida per Pol Borrell Falcó 
i està interpretada per Ale-
xandra Arnold, Carol Blan-
co, Pol Borrell Falcó, Roger 
Buendia, Sandra Cendra, 
Gerard Grau, Míriam Lladó 
i Paula Solano.

Fata Morgana actua-
rà juntament amb quatre 

Fata Morgana participa en la Mostra de Microteatre Tres Homes 
Grossos de Sabadell amb l’obra ‘Comèdia Romana Simplificada’

companyies més aquest dis-
sabte. La mostra començarà 
a les 18.30 al centre cívic 
Sant Oleguer (Sabadell). Per 
a poder reservar entrada 
s’ha d’accedir a la pàgina 
web dels 3 Homes Grossos: 
https://treshomesgrossos.
com/3mostra.php

‘Comèdia Romana Sim-
plificada’ és una de les tres 
obres que formen el pròxim 
espectacle de la companyia 
‘3 Comèdies Simplificades’, 
juntament amb ‘Comèdia 
Grega Simplificada’ i ‘Comè-
dia Medieval Simplificada’ 
què s’estrenarà a principis 
del pròxim any.

Míriam Lladó, Sandra cendra, Pol Borrell Falcó i Roger Buendia, en 
un moment de la posada en escena de l’obra, estrenada al Festival 
de comèdia de Sabadell a l’octubre. / cedida
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reDaCCió

L’Ajuntament de Rubí ha 
preparat la commemoració 
del dia de la persona migrant 
amb tres activitats que volen 
sensibilitzar la ciutadania 
i promoure el pensament 
crític i respectuós sobre el 
fet migratori. 

Les propostes,  que 
compten amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, 
també tenen l’objectiu de 
promoure la diversitat a la 
ciutat i donar veu a les perso-
nes migrades. “Les persones 
migrants exerceixen el seu 
dret a trobar un futur millor. 
Un Rubí que els reconeix, 
els acompanya i vetlla pels 
seus drets és un Rubí que 
s’enriqueix en diversitat i 
interculturalitat, valors que 
reivindiquem com a neces-
saris i que ens fan créixer 
i reconèixer com a ciutat 

d’acollida i acollidora”, diu 
el regidor de Ciutadania, Pau 
Navarro.

La Biblioteca acollirà l’ex-
posició fotogràfica ‘Els Vents 
de l’Est d’Eva Parey’. La mos-
tra retrata la família de Ioana 
-una cap de família amb 15 
fills dispersos arreu d’Euro-
pa- entre l’èxode i Romania. 
A través de les imatges, Pa-
rey parla de la falta d’oportu-
nitats laborals, la marginació 
imposada i d’una cultura 
fortament arrelada que con-
dicionen la diàspora romaní 
més per supervivència que 
per herència. ‘Els Vents de 
l’Est’ es podrà visitar fins a 
l’11 de gener.

El 16 de desembre tindrà 
lloc l’espai de diàleg ‘Mirades 
i visions entorn de la inter-
culturalitat’ dinamitzat pel 
Centre d’Estudis Africans 
i Interculturals. L’activitat 
reflexionarà sobre la ne-

cessitat de treballar cap a 
un model social basat en la 
interculturalitat que permeti 
la interacció respectuosa 
entre cultures. Abans del 
debat entre les persones 
assistents, es visualitzarà 
un vídeo amb els testimonis 
de rubinencs i rubinenques 
que han migrat.  Després 
de l’audiovisual, hi haurà un 
temps de debat i torn de pre-
guntes. El diàleg es realitzarà 
en format virtual i requereix 
inscripció prèvia que es pot 
formalitzar mitjançant el cor-
reu electrònic ciutadania@
ajrubi.cat.

Finalment, la progra-
mació es tancarà el 18 de 
desembre amb la constitució 
de la Xarxa Antirumors de 
Rubí en un acte de reconei-
xement a les persones que 
s’han format com agents 
antirumors des del mes d’oc-
tubre.

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 Ra-
mírez 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’activi-
tat 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 31 de 
gener al Castell.

Exposicions

·······································
DivenDres 
18 De DeseMBre

Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 17 h a la Zona Montu-
riol.
espectacle de clown i anima-
ció: ‘Hugo!’
A les 17.30 h a la Carpa de 
la pl. Dr. Guardiet. Entrades 
exhaurides.
Cinema documental: ‘Over-
seas’
A les 19 h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia.  
Cinema: ‘Las niñas’
A les 21 h a La Sala. Preu: 
4,5€/3€.  

·······································
DissaBte 
19 De DeseMBre

la trocalleria Jove
Punt d’intercanvi setmanal 
d’objectes de segona mà. A les 
10.30 h a la pl. Dr. Guardiet. 
Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 11 h a la Zona de Ca 
n’Oriol.
Activitat infantil: ‘L’hort amb 
els sentits’
A les 12 h al Celler. Per a in-
fants de 3 a 12 anys. Inscripció 
prèvia.
Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 17 h a la Zona centre.

·······································
DiuMenGe
20 De DeseMBre

Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 11 h a la Zona centre.
Teatre musical: ‘Les fades de 
l’Orient’
A les 11.30 h, a les 13 h, a les 
17.35 h i a les 19 h a la Carpa 
de la pl. Dr. Guardiet. Entrades 
exhaurides.
‘Planetes curiosos’
A les 12 h al Castell. Entrades 
exhaurides.

AgEndA 
Marató de contes
Activitat solidària amb La 
Marató. A les 12 h a La Sala. 
Preu: 6€/5€.
Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 17 h a la Zona centre.

·······································
Dilluns
21 De DeseMBre

Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 17 h a la Zona Sant Jordi 
Parc.
Activitat infantil: ‘Contes i 
contarelles!’
A les 17.30, les 18.30 h i les 
19.30 h a la Carpa de la pl. 
Dr. Guardiet. Entrades ex-
haurides.

······································
DiMarts
22 De DeseMBre

Teatre de titelles: ‘El llop i les 
set cabretes’
A les 11.30 h i a les 13 h a la 
Carpa de la pl. Dr. Guardiet. 
Entrades exhaurides.
Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 17 h a la Zona centre.
Teatre de titelles: ‘Una altra 
carta als reis’
A les 17.30 h i a les 19 h a la 
Carpa de la pl. Dr. Guardiet. 
Entrades exhaurides per a la 
sessió de les 19 h.

······································
DiMeCres
23 De DeseMBre

Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 11 h a la Zona Montu-
riol.
Espectacle de clown i circ: 
‘Periquillo’
A les 11.30 h, les 13 h, les 
15.30 h, ls 17.30 h i les 19 h
 a la Carpa de la pl. Dr. Guardi-
et. Entrades per a les sessions 
de les 11.30 h, les 13 h, les 
15.30 h i les 17.30 h.

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

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) 

la Biblioteca acull una mostra 
sobre la diàspora romaní

fotografia

La mostra forma part de les activitats que organitza l’Ajuntament per commemorar el dia de la persona 
migrant. / Ajuntament (Lali Puig)Espectacle itinerant: Tió ge-

gant
A les 17 h a la Zona de Ca 
n’Oriol.
Dimecres Manetes
Servei d’autoreparació de 
petits aparells elèctrics i elec-
trònics. A les 18 h a l’Asteneu. 
De 18 h a 20.30h. Inscripció 
prèvia. 

······································
DIJOUS
24 De DeseMBre

Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 11 h a la Zona centre.
Contes i rondalles: ‘Una de 
pastorets!’
A les 11 h i a les 13 h a la Carpa 
de la pl. Dr. Guardiet. Entrades 
exhaurides.
Espectacle itinerant: Tió ge-
gant
A les 17 h a la Zona centre.
Contes i animació: ‘Tocats 
per Nadal!’
A les 11 h i a les 19 h a la Carpa 
de la pl. Dr. Guardiet. Entrades 
exhaurides.



Divendres, 18 de desembre de 2020Esports 15
hoquei línia | lliga elit waterpolo | divisió d’honor

El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí ha quedat en 
quarta posició en la primera 
volta de la lliga de Divisió 
d’Honor, a tres punts del 
tercer classificat, el CN Sant 
Andreu. L’equip dirigit per 
Manel Llobregat va aconse-
guir la segona victòria en un 
enfrontament molt disputat 
contra l’AR Concepción Li-

neal de Madrid (9-6).
En la propera jornada, el 

conjunt de Rubí començarà 
la segona volta enfrontant-
se al CN Terrassa. El partit es 
disputarà aquest dissabte a 
les 19.45 h.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí, es va desplaçar fins a 
Saragossa per disputar la 
cinquena jornada de la fase 

de grups de Primera Nacio-
nal contra el CN Helios. Els 
waterpolistes rubinencs 
van assolir la quarta victò-
ria consecutiva per 7-12, 
un resultat que els permet 
consolidar-se a la primera 
posició de la classificació, 
amb dos punts d’avantatge 
respecte al CN Granollers. 
/ CNR

El sènior Femení del CNr acaba en 
quarta posició la primera volta

El Sènior Femení del Cent 
Patins va tenir un partit molt 
difícil al cap del Tsunamis de 
Barcelona i va perdre per 
7-2. Les rubinenques van 
fer un dels pitjors partits 
de la temporada i ara se 
situen en tercera posició en 
el Grup 1 de la Lliga Elit. El 
darrer partit d’aquesta fase 
el jugaran aquest cap de 
setmana contra l’Aranda de 
Duero a domicili, un equip 
que encara no ha guanyat 
cap partit.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí A, va aconseguir un punt 
de bonificació després d’em-
patar contra el CPLV Caja 
Rural. Va ser un partit intens 
entre els dos equips, en què 
l’intercanvi d’ocasions i gols 
amb l’equip castellà va ser 
constant fins a arribar al 
final amb empat a 4-4. La 
pròrroga no va servir per 
desempatar i el llançament 
de penals els rubinencs van 
guanyar per 2-1. Amb aquest 
resultat, el conjunt de Rubí 
acaba la lligueta del Grup 
2 de la Lliga Elit en quarta 
posició amb 9 punts.

El Sènior Femení del Cent Patins 
guanya contra l’Aranda de Duero

Els jugadors del sènior Masculí A van estrenar la nova equipació. / Cedida

Les jugadores del sènior Femení va guanyar a l’Ar Concepción Lineal de Madrid. / Cedida

     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

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

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

En relació amb 
el Sènior Masculí B, 
que competeix a la 
Lliga Or, dissabte van 
estar a punt de culmi-
nar una remuntada 
espectacular contra 
el Tres Cantos, equip 
contra el qual van 
acabar perdent per 
5-6 tot i les bones 
sensacions de joc. 
En canvi, el diumenge en 
el partit contra el Fènix es 
van produir moltes pèrdues 
i errors no forçats, que van 
passar factura, a més de la 
manca d’encert de cara a 
porteria. L’equip rubinenc 
ha acabat la primera volta 
últim a la classificació amb 
només tres punts.

Noves equipacions amb 
l’skyline de rubí
El Cent Patins estrenarà no-
ves equipacions per a totes 
les categories. La samarreta 
i el pantaló seran amb dos 
tons de colors, un més clar i 
l’altre més fosc, segons ma-
nen les normes federatives. 
Les equipacions han estat 

creades per Unify, als Estats 
Units, i s’han volgut incloure 
imatges de Rubí que els rubi-
nencs reconeixeran. Es trac-
ta d’un skyline que ha estat 
cedit per la professora de 
l’institut Duc de Montblanc, 
Beatriz Marcos, i que també 
es pot veure en els murs de 
l’institut rubinenc. Tampoc 
hi falten les referències als 
espartans, que és com es 
coneix als jugadors del Cent 
Patins.

La iniciativa pretén refor-
çar el lligam amb la ciutat i 
exportar encara més Rubí 
pels municipis on els equips 
competeixen, en l’àmbit 
català, estatal i europeu. / 
Cent Patins

Dibuix de la nova equipació. / Cedida



Aquest Nadal

regala 

somriures

Especialistes en 

implantologia, 

estètica dental 

i ortodòncia

c. Mestre Magí Raméntol, n. 1 baixos 
T. 93 699 21 07       682 49 40 23 

Segueix-nos a
 clinicadental_odontologicsrubi

Clínica Dental Odontologics Rubi
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